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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Що робити, якщо відбиток печатки у
трудовій книжці працівника, якою засвідчено запис про його прийняття на
роботу, погано видно — можна з іншого
боку поставити печатку ще раз?
Чи можна звільнити одиноку матір,
яка наразі займає посаду інженерапроектувальника, якщо від інших, не «інженерних» посад, вона відмовляється, а
структурний підрозділ підприємства, де
вона наразі працює, ліквідується?
Керівник планує усіх співробітників
перевести (за їх згодою) з безстрокового на строковий трудовий договір —
яким чином це можна зробити?
Співробітник написав заяву про переведення його на неповний робочий
день — як це правильно прописати у наказі?
Яка різниця між роботами у надурочний час і роботами у святкові та неробочі дні?
Чи потрібно виплачувати компенсацію за два дні невикористаної щорічної відпустки працівникові, якого звільняють через місяць після прийняття на
роботу за результатами випробування?
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До квітня адмінштрафи накладатиме Фонд
соцстрахування з тимчасової втрати працездатності
З 1 січня 2015 року діє рішення щодо створення
Фонду соціального страхування України (далі — Фонд)
шляхом злиття двох фондів — Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань (далі — ФСС від НВП)
і Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності (далі — ФСС з ТВП). Утім,
зрозуміло, що такий процес потребує деякого часу,
внаслідок чого постає питання: хто до фактичного
створення єдиного Фонду застосовуватиме адміністративні штрафи за несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо використання страхових
коштів?
Відповідь на це запитання надано виконавчою дирекцією ФСС з ТВП у листі «Щодо накладення адміністративних штрафів» від 21 січня 2015 р. № 2.4-17119.
Так, у п. 6 Прикінцевих та перехідних положень
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р.
№ 1105-XIV (у новій редакції від 28 грудня 2014 р.,
з якою Ви можете ознайомитися у вкладці з нормативно-правовими актами поточного та наступного номерів нашої газети) визначено, що до завершення заходів, пов’язаних з утворенням Фонду і його
робочих органів, виконання відповідних функцій та
завдань забезпечують у межах компетенції виконавчі
дирекції та їх робочі органи ФСС від НВП та ФСС з
ТВП. При цьому в п. 9 Прикінцевих та перехідних положень згаданого Закону № 1105 чітко визначено, що

нормативно-правові та розпорядчі акти ФСС від НВП
та ФСС з ТВП діють до затвердження відповідних рішень Фондом.
Так, відповідно до статті 24411 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) органи ФСС з ТВП розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
(ст. 1655 КУпАП).
Від імені ФСС з ТВП розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої
дирекції Фонду, його заступники, керівники виконавчих дирекцій відділень Фонду в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники, керівники районних, міжрайонних, міських, районних у містах виконавчих дирекцій відділень
Фонду. Але відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати
праці» від 28 грудня 2014 р. № 77-VIІІ, з 1 квітня
2015 року зазначену статтю буде виключено.
Отже, на цей час робочі органи ФСС з ТВП мають
право розглядати справи про адміністративні правопорушення та застосовувати адміністративні штрафи
за несвоєчасне подання або неподання встановленої
звітності, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів на підставі норм КУпАП.

Затверджено перелік необоротних порушень
стану здоров’я, за яких група інвалідності
встановлюється безстроково
Уряд постановою від 21 січня 2015 р. № 10 затвердив Перелік анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна
група інвалідності встановлюється без зазначення
строку повторного огляду.
Такий Перелік було затверджено на виконання частин 13 – 14 ст. 7 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 6 жовтня 2005 р. № 2961-IV (цей
Закон було доповнено зазначеними правовими норма-
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ми 4 липня 2014 р.), де вказано, що особам, які звертаються для встановлення інвалідності, зумовленою
наявністю анатомічних дефектів, інших необоротних
порушень функцій органів і систем організму, відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду. Переогляд з метою підвищення групи інвалідності таким особам відбувається
на підставі особистої заяви інваліда або його законного представника у разі настання змін у стані здоров’я і
працездатності інваліда або за рішенням суду.
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ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ
від 17 січня 2015 р. № 2.4-17-92

Виконавчим дирекціям
відділень Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності
Щодо застосування в роботі норм Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105
У зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування
та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 р. № 77, яким викладено у новій редакції
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для уникнення неузгодженості дій робочих органів Фонду щодо застосування в роботі
норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23.09.1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105) повідомляє наступне:
1. По страхових випадках (допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд
за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах, допомога на поховання), які настали до 31.12.2014 р. включно, при визначенні права на матеріальне забезпечення та його
розміру необхідно керуватися нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240.
2. Для страхових випадків (допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд
за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах, допомога на поховання), які настали з 01.01.2015 р., необхідно застосовувати норми Закону № 1105.
3. У зв’язку із внесенням змін Законом України «Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796 (далі — Закон № 796) було скасовано норми статті 23
Закону № 796, а саме: компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 4 осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема, виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від
страхового стажу, що призвело до неузгодженості норм статті 24 Закону № 1105 з нормами
Закону № 796.
До приведення у відповідність норми Закону № 1105 в частині надання пільг громадянам,
віднесеним до категорії 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зазначених у пункті 5 частини першої статті 24 Закону № 1105, при визначенні розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності таким особам слід керуватися наступним.
Відповідно до частини другої статті 31 Закону № 1105 для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) застраховані особи додають копії відповідних посвідчень або інші документи, які підтверджують
право на пільгу. Тобто, для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
таким документом є копія посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи певної
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категорії, в якому зазначено, що пред’явник посвідчення має право на пільги і компенсації,
встановлені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Враховуючи те, що з 01.01.2015 р. статтю 23 Закону № 796 виключено, пільга щодо виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної
плати незалежно від страхового стажу, визначена пунктом 5 частини першої статті 24 Закону № 1105, особам, віднесеним до категорії 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за страховими випадками, які настали з 01.01.2015 р., не надається.
4. Частиною четвертою статті 19 Закону № 1105 визначено те, що застраховані особи, які
протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж
менше шести місяців, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього Закону
в таких розмірах:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної плати,
з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку;
2) допомога по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої
сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої
законом у місяці настання страхового випадку.
Вищезазначена норма Закону № 1105 застосовується у вигляді обмеження визначеної на
загальних підставах суми допомоги у розрахунку на місяць, якщо на момент настання страхового випадку застрахована особа не набула сумарно у дванадцятимісячному періоді, що
передує страховому випадку, шестимісячний страховий стаж.
У свою чергу, страховий стаж для реалізації норм частини четвертої статті 19 Закону
№ 1105 визначається відповідно до вимог статті 21 Закону № 1105 за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування. Такий розрахунок повинен робити страхувальник на
підставі даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, наданих застрахованою особою у вигляді довідки Пенсійного фонду України.
5. Частиною п’ятою статті 32 Закону № 1105 передбачено граничні строки набуття права
на матеріальне забезпечення, визначене статтею 20 Закону № 1105, застрахованих осіб та
отримувачів допомоги. Так, матеріальне забезпечення виплачується, якщо звернення за його
призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні.
Ця норма діє з 01.01.2015 р. незалежно від дати настання страхового випадку.
Слід зазначити, що дванадцятимісячний період відлічується від закінчення страхового випадку для випадків тимчасової непрацездатності та вагітності та пологів, а у випадку смерті —
від дня смерті, зазначеного у свідоцтві про смерть, від першого числа місяця, наступного за
тим, у якому настала відповідна подія (відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерть застрахованої особи або
члена сім’ї, який перебував на її утриманні). Для обчислення періоду 12 календарних місяців
беруться цілі місяці з 1 по 31 (30 або 28 (29) для лютого) число.
Просимо вищевикладену інформацію довести до робочих органів Фонду та страхувальників для використання в подальшій роботі та уникнення неоднозначного застосування
норм Закону № 1105.

В. о. директора
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Охорона праці жінок:
гарантії та пільги
На практиці досить часто кадровики та роботодавці стикаються з проблемою використання праці жінок, а тому виникають певні запитання та різні ситуації щодо
регламентації відповідних кадрових дій та рішень. Звичайно ж, кожна особа, на
яку покладено відповідальність щодо ведення кадрового діловодства на підприємстві, знає, що окремим «червоним рядком» проходить вирішення цих питань,
оскільки застосування праці жінок, а особливо — їх окремих категорій, має свої
особливості та різниться по відношенню до інших працівників. Тож на що слід
звернути увагу і які особливості містяться у законодавстві? Про це і не тільки
мова піде далі у статті.

Правові підстави
Слід одразу зауважити, що складність та
різноплановість досліджуваного питання обумовлює наявність широкої нормативноправової бази. На сьогодні, питання охорони
праці жінок регламентує чимала кількість
нормативно-правових актів, зокрема, такі
норми містять:
— Кодекс законів про працю України (далі —
КЗпП);
— Закон України «Про охорону праці» від
14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі — Закон
№ 2694);
— Закон України «Про забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV;
— Конвенція Міжнародної організації праці
(далі — МОП) № 156 про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок:
трудящі з сімейними обов’язками (прийнята
МОП 23 червня 1981 р., ратифікована Україною
22 жовтня 1999 р.);
— Закон України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я» від 19 листопада
1992 р. № 2801-XII;
— Закон України «Про зайнятість населення»
від 5 липня 2012 р. № 5067-VI;
— Закон України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 23 вересня
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1999 р. № 1105-XIV (у новій редакції від 28 грудня 2014 р.);
— наказ Міністерства охорони здоров’я України (далі — МОЗ) «Про затвердження Переліку
важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок» від 29 грудня 1993 р.
№ 256 (далі — Наказ № 256);
— Конвенція про використання праці жінок
на підземних роботах у шахтах будь-якого роду
від 21 червня 1935 р. № 45 тощо.
Зазначимо, що відповідно до ст. 24 Конституції України рівність прав жінок і чоловіків забезпечується наданням жінкам рівних із чоловіками можливостей у громадсько-політичній і
культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї;
спеціальними заходами щодо охорони праці і
здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг;
створенням умов, які дають жінкам можливість
поєднувати працю з материнством; правовим
захистом, матеріальною та моральною підтримкою материнства й дитинства, у т. ч. наданням
оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним
жінкам і матерям.
Конституція України гарантує кожному громадянинові право на працю, що передбачає можливість заробляти собі на життя працею, яку він
вільно обирає або на яку вільно погоджується,
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про що йдеться у ст. 43. Держава створює умови
для повного здійснення громадянами права на
працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. Разом з тим
Конституція України забороняє використовувати працю жінок і неповнолітніх на небезпечних
для їхнього здоров’я роботах.
Окрім цього, Конституція надає додаткові гарантії стосовно зайнятості, у т. ч. права на мінімальну заробітну плату, своєчасну її сплату,
страйк, відпочинок і соціальний захист на випадок непрацездатності, безробіття або у старості.
У КЗпП також чітко гарантовано рівність трудових прав громадян. Зокрема, згідно зі ст. 21
КЗпП держава забезпечує рівність трудових
прав усіх громадян незалежно від походження,
соціального та майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду та
характеру занять, місця проживання й інших
обставин. Водночас, вимоги щодо віку, рівня
освіти, стану здоров’я працівника тощо можуть
встановлюватися законодавством України.
Що стосується захисту жінок від дискримінації, то ст. 22 КЗпП забороняє необґрунтовану
відмову у прийнятті на роботу, у т. ч. за ознакою
статі. Загалом, глава XII «Праця жінок» КЗпП
містить п’ятнадцять статей, які регулюють працю жінок, у т. ч. вагітних й тих, що мають дітей.
Отож, розглянемо найбільш важливі з них.

Роботи, на яких забороняється
використання праці жінок
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КЗпП забороняється
використовувати працю жінок на важких роботах та на роботах зі шкідливими і небезпечними
умовами праці. Перелік таких робіт затверджено Наказом № 256 (далі — Перелік). Згаданий
Перелік складається з двох розділів. На роботах,
що зазначені у розділі 1 Переліку, заборона застосування праці жінок поширюється з дня набрання ним чинності (тобто з 10 квітня 1994
року), а на роботах, зазначених у розділі 2 Переліку, праця жінок може використовуватися до
спеціальної заборони (такі заборони будуть
установлюватися наказами МОЗ у процесі ство-
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рення в державі необхідних для цього економічних і технічних умов).
STOP

ЗАБОРОНЕНО: залучати жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує
встановлені для них граничні норми (ч. 2
ст. 174 КЗпП).
Граничні норми підіймання і переміщення
важких речей жінками затверджені наказом
МОЗ від 10 грудня 1993 р. № 241. Так, у разі підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з
іншою роботою (до двох разів на годину) маса
вантажу не має перевищувати 10 кг; у разі підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочого часу — 7 кг. Зауважимо, що за умови чергування з іншою роботою допускається
підіймання і переміщення жінками вантажу вагою 10 кг до 2 разів на годину. Якщо ж підіймання і переміщення вантажів провадиться жінкою
постійно протягом зміни, гранично допустима
вага вантажу складає 7 кг. Крім того, обмежена
сумарна вага вантажу, який може переміщатися
жінкою протягом однієї години робити: при підійманні вантажу з робочої поверхні (конвеєра,
столу, верстата) — 350 кг,при підійманні вантажу з підлоги — 175 кг. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах зусилля, що докладається жінкою, не повинно перевищувати
10 кг.
Під час вивільнення з важких робіт та робіт із
шкідливими умовами праці жінкам надаються
такі пільги:
а) збереження середнього заробітку за місцем
попередньої роботи на час перенавчання або перекваліфікації, але не більше шести місяців;
б) збереження права користування відомчою
житловою площею, а також дитячими дошкільними закладами за місцем попередньої роботи.
Зазначені пільги встановлені постановою
Ради Міністрів УРСР і УРРПС «Про додаткові заходи по поліпшенню умов праці жінок, зайнятих
у народному господарстві» від 26 травня 1978 р.
№ 305, що й досі зберігає свою чинність (у частині, що не суперечить законодавству України).
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Також заборонено використовувати працю
жінок на підземних роботах. Виняток з цього
правила, згідно з з ч. 1 ст. 174 КЗпП, становлять
лише нефізичні роботи та роботи з санітарного
та побутового обслуговування. Оскільки в Україні конкретний перелік підземних робіт, на яких
допускається застосування праці жінок, не затверджувався, то зберігає чинність Перелік посад, пов’язаних з підземними роботами, на яких
дозволяється, як виняток, застосування праці
жінок, затверджений постановою Держкомпраці СРСР від 30 серпня 1957 р. № 292. Він включає такі посади та роботи:
а) керівні та не пов’язані із застосуванням фізичної праці;
б) пов’язані із санітарним та побутовим обслуговуванням;
в) пов’язані з необхідністю час від часу спускатися в підземні частини підприємства для виконання нефізичних робіт.
Крім того, допускається проходження навчання і стажування в підземних умовах, якщо потім
жінка буде виконувати роботи, де дозволяється
застосування праці жінок.

Обмеження щодо залучення
до нічних і надурочних робіт
Ще одним видом охорони праці жінок є не повна заборона на виконання ними окремих видів
робіт, а обмеження жіночої праці у певних умовах. Так, у ст. 175 КЗпП вказано, що залучення
жінок до робіт у нічний час не допускається,
крім тих галузей народного господарства, де це
спричинено особливою потребою і дозволяється
як тимчасовий захід (зверніть увагу, що це не
поширюються на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім’ї).
Передбачено, що перелік галузей, де допускається застосування праці жінок у нічний час,
із зазначенням максимальних термінів застосування праці жінок у нічний час, затверджується
Кабінетом Міністрів України. Однак такий перелік і досі не затверджено, хоча з моменту включення до тексту КЗпП уточнення щодо затвердження Урядом відповідного переліку минуло
вже понад 20 років. А от для окремих категорій
жінок встановлені набагато жорсткіші обмежен-
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ня — зокрема, згідно зі ст. 176 КЗпП заборонено
залучати до роботи у нічний час, до надурочних
робіт, до робіт у вихідні дні, а також направляти
у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають
дитину віком до трьох років (вік «до трьох років»
означає дію заборони на період, що включає
день, коли дитині виповнюється три роки). Угода сторін трудового договору, яка суперечить
цьому імперативному правилу, не допускається.
Натомість відповідно до ст. 177 КЗпП жінки,
які мають дітей віком від 3 до 14 років (період
від 3 до 14 років починається після дня, коли дитині виповнилося 3 роки і закінчується в день,
коли дитині виповнюється 14 років (включаючи
цей день)), або дітей-інвалідів, не можуть залучатися до надурочних робіт або направлятись у
відрядження без їх згоди (тобто таких жінок законодавство дозволяє залучати до надурочних
робіт та направляти у відрядження, але винятково за їхньою згодою). При цьому зверніть увагу,
що вживання у ст. 177 КЗпП слів «діти віком від
3 до 14 років», «діти-інваліди» зовсім не означає,
що в конкретної жінки повинно бути кілька таких дітей — жінка може мати й одну дитину в
зазначеному віці або дитину-інваліда, а слово
«діти» вживається в цій правовій нормі у множині лише тому, що й слово «жінка» вживається
в тому ж числі.

Дитина — це особа віком до 18 років (повноліття), якщо відповідно до закону, що застосовується до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше (ст. 1 Закону України «Про
охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р.
№ 2402-III). Це визначення застосовується
завжди, коли поняття «дитина» вживається
без конкретизації віку.

Переведення на легшу роботу
У ст. 178 КЗпП передбачено низку пільг для
вагітних жінок, які роботодавець зобов’язаний
їм надати за наявності відповідного медичного
висновку, а саме:
а) зниження норм виробітку. Право на цю пільгу жінка має з дня подання медичного висновку.

9

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Надання такої пільги тягне за собою не лише
зниження інтенсивності навантаження, але й
застосування підвищених розцінок на роботи,
що виконуються (при незмінній тарифній ставці
визначення відрядної розцінки шляхом ділення
цієї ставки на знижену (зменшену) норму виробітку збільшує частку від ділення, тобто відрядну розцінку). Перевиконання вагітною жінкою
знижених норм виробітку не позбавляє її права
на одержання відрядного приробітку з урахуванням відсотка перевиконання знижених норм. У
медичному висновку слід зазначити відсоток
зниження норм виробітку, якого жінка потребує. Якщо роботодавець оплачує в розглядуваних випадках працю вагітної жінки за звичайними розцінками, жінка має право вимагати
оплати праці за підвищеними розцінками шляхом звернення до органу по розгляду трудових
спорів протягом встановлених законом термінів;
б) зниження норм обслуговування. Воно означає зниження вимог до інтенсивності праці жінки, що прямо на розмір оплати праці не впливає;
в) переведення на легшу роботу, яка виключає вплив несприятливих виробничих факторів.
Хоча з тексту ч. 1 ст. 178 КЗпП і випливає буквально, що робота, на яку переводиться вагітна
жінка відповідно до медичного висновку, повинна мати дві ознаки (одночасно бути легшою і виключати вплив несприятливих виробничих
факторів), наявність обох ознак — необов’язкова.
Якщо вагітна жінка працює на легкій роботі,
пов’язаній з впливом несприятливих виробничих факторів, то вона може бути переведена на
аналогічну роботу, не пов’язану з впливом таких
факторів. Якщо ж жінка працює на робочому
місці, де немає несприятливих виробничих факторів, але відповідно до медичного висновку
вона має потребу в переведенні на легшу роботу,
то роботодавець зобов’язаний перевести її на
таку роботу.
Слід зауважити, що у разі, якщо роботодавець
вчасно не вирішує (або не може вирішити) питання про переведення жінки на легшу роботу,
на роботу, яка виключає вплив несприятливих
виробничих факторів, вагітна жінка до переве-
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дення на таку роботу підлягає звільненню від
роботи із збереженням середнього заробітку за
всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок підприємства. Середня заробітна плата
при цьому розраховується, виходячи з заробітку
за два календарних місяці, які передували тому
місяцю, у якому жінка була перший день звільнена від роботи з підстави, що розглядається.
Окрім цього, жінка, яка має дитину віком до
трьох років, підлягає переведенню на іншу роботу в разі неможливості виконання колишньої
роботи. Підставою для переведення можуть бути
не тільки медичний висновок, але й інші
об’єктивні дані, що свідчать про неможливість
виконання попередньої роботи. За час переведення за жінками (вагітними і тими, що мають
дітей віком до трьох років), зберігається середня
заробітна плата за попередньою роботою. Якщо
ж внаслідок переведення заробітна плата жінки
є вищою, вона має одержувати фактичний заробіток.
Також варто зазначити, що у ч. 5 ст. 6 Закону
№ 2694 передбачена можливість видачі медичного висновку про наявність необхідності встановити скорочений робочий день. При цьому
оплата праці має здійснюватися за повною тарифною ставкою (окладом) без будь-якого її
зменшення у зв’язку зі скороченням тривалості
робочого часу.
Дії кадровика щодо переведення працівниці
на легшу роботу можна поділити на декілька
етапів. На початковому етапі кадровик має ретельно вивчити подані документи і надати їм
відповідну правову оцінку. Якщо у працівника є
висновок медико-соціальної експертної комісії
(далі — МСЕК) або лікарсько-консультативної
комісії (далі — ЛКК) про необхідність переведення на легшу роботу і він надав їх до відділу
кадрів, то разом з керівником структурного
підрозділу, де працює працівник, необхідно визначитися щодо посади, яку може займати працівник відповідно до медичних рекомендацій.
Варто зазначити, що працівникові замість довідки МСЕК може бути виданий також листок непрацездатності із записом про те, що він за станом здоров’я потребує переведення на іншу,
легшу роботу. Отже, підставою для переведення
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працівника на легшу роботу є довідка МСЕК або
ЛКК чи листок непрацездатності.
На другому етапі кадровики мають перевірити наявність права на легшу роботу. Як відомо,
висновок або листок непрацездатності про необхідність тимчасового переведення на іншу
роботу видає лікар або комісія лікарів лікувального закладу. Слід пам’ятати, що право давати
висновки про необхідність переведення працівника на іншу роботу надано ЛКК, а якщо в лікувальному закладі така комісія не створена —
висновок видає лікуючий лікар з дозволу
головного лікаря.
Зауважимо, що працівник має право обирати
лікуючого лікаря і лікувально-профілактичний
заклад не за місцем проживання або роботи.
Якщо працівник може повноцінно виконувати
іншу роботу без порушення процесу лікування,
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працівникові видається висновок ЛКК, а листок
непрацездатності не видається.
На цьому ж етапі слід переконатися, що нова
посада відповідає медичним рекомендаціям, і
отримати від працівника заяву про переведення на легшу роботу. Після завершення усіх наведених вище процедур, кадровик має перейти
до підготовки наказу про переведення. На підставі отриманих медичних документів і поданої працівником заяви готується наказ про переведення працівника на легшу роботу. Наказ
про таке переведення складається у довільній
формі, а тому може мати декілька різновидів,
проте у будь-якому разі у ньому має бути вказано посаду, на яку переводять працівника, термін його переведення (тимчасово, із зазначенням строку, або постійно) та умови оплати
(див. Зразок).
Зразок

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОВОЗ»
НАКАЗ
02.02.2015 р.

м. Запоріжжя

№ 41-п

Про переведення на легшу роботу
Відповідно до медичного висновку, Голота Л. П., маляр малярного цеху, потребує переведення на легшу роботу, яка б унеможливлювала вплив несприятливих виробничих факторів, у зв’язку з вагітністю. Керуючись ст. 178 КЗпП України,
НАКАЗУЮ:
1. ГОЛОТУ Любов Павлівну, маляра малярного цеху, перевести тимчасово, на період вагітності, обліковцем відділу технічного контролю з 3 лютого 2015 року із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.
2. Начальнику відділу технічного контролю, Вовку В. Р., визначити для Голоти Л. П. робоче
місце та обсяг робіт, а також організувати проведення з нею інструктажу з техніки безпеки.
Підстави: 1. Заява Голоти Л. П. від 02.02.2015 р..
2. Висновок ЛКК від 30.01.2015 р..

Директор

Коган

С. А. Коган

З наказом ознайомлена:
02.02.2015 р.

Голота

Л. П. Голота
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Після підготовки і підписання наказу про переведення, його реєструють у книзі обліку наказів, а працівник ознайомлюється з наказом
під підпис. Зверніть увагу, що у разі постійного
переведення працівника на легшу роботу, згідно
з Інструкцією про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58, до його трудової книжки вноситься відповідний запис про переведення: «Переведено на
таку-то посаду (роботу)». Про тимчасове переведення працівника на легшу роботу запис до
трудової книжки не вноситься.
Слід також пам’ятати, що тимчасове переведення на легшу роботу відповідно до медичного
висновку дає право працівнику після закінчення періоду, термін якого визначається медичним висновком і встановлюється наказом роботодавця, повернутися на попереднє місце
роботи.
Нагадаємо, що наказ про переведення оформлюється у двох примірниках. Один примірник
залишається у відділі кадрів, інший — передається до бухгалтерії для проведення відповідної оплати праці працівника.

Перерви для годування дитини
Згідно зі ст. 183 КЗпП жінкам, які мають дітей
віком до півтора року, крім загальної перерви
для відпочинку та харчування, надаються додаткові перерви для годування дитини. Ці перерви
надаються не рідше ніж через 3 години тривалістю не менше 30 хвилин кожна (а за наявності
двох і більше грудних дітей тривалість перерви
встановлюється не менше однієї години). Право
на отримання перерв для годування дитини визнається за жінками, які мають дітей віком до
півтора року. При цьому законодавство не визначає способу годування, при якому жінка має
право на перерву для годування дитини, тому до
неї не можуть бути пред’явлені вимоги про надання будь-яких довідок або висновків. Наявність дитини віком до півтора року є достатньою
підставою права жінки на перерви для годування дитини.
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У ст. 183 КЗпП визначено максимальну тривалість роботи, після якої має бути надано перерву
для годування дитини, і мінімальну тривалість перерви — таким чином, працівниці можуть надаватися перерви для годування дитини, скажімо, через кожні не три, а дві години, і їх тривалість може
бути, наприклад, не 30, а 40 хвилин. Конкретні
строки, а також порядок надання перерв установлюються роботодавцем або уповноваженим ним
органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим
представником) підприємства та з урахуванням
бажання матері. Слід зауважити, що це дещо ширше розуміння поняття строків, ніж те, що передбачено ст. 2411 КЗпП, яка за найменшу одиницю
обчислення строків приймає день. Оскільки, за загальним правилом, жінка змушена витрачати час
не тільки на годування дитини, а й для поїздки від
місця роботи до дому (до місця перебування дитини) й у зворотному напрямку, законодавчо встановленого часу перерви годування дитини, зазвичай, не вистачає для поїздки та годування. Надання
перерви для годування з урахуванням реального
часу, потрібного для поїздки та годування дитини,
звело б до мінімуму час роботи жінки. Тому на
практиці вважається цілком прийнятним за бажанням матері дві перерви для годування дитини
тривалістю 30 хвилин кожна поєднувати (підсумовувати) і приурочувати їх до кінця робочого дня
(зміни). Разом з тим, така практика немає законодавчого підґрунття — вона лише стала відповідною реакцією на надмірну зарегульованість
відповідних відносин законодавством.
У ч. 3 ст. 183 КЗпП наголошується, що тривалість перерв для годування повинна становити
не менше однієї години, якщо жінка має двох
або більше грудних дітей. Водночас, термін визначення поняття «грудні діти» у законодавстві
про працю відсутнє. Доцільним буде вважатися,
що під «грудними», в контексті ст. 183 КЗпП,
маються на увазі діти віком до півтора року.

Перерви для годування дитини включаються
до робочого часу і оплачуються за середнім
заробітком (ч. 5 ст. 183 КЗпП).
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Гарантії при прийнятті
на роботу і заборона звільнення
Не менш важливим є питання гарантій при
прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей. Так, згідно
зі ст. 184 КЗпП роботодавцеві забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу або знижувати їм заробітну плату через вагітність або
якщо вона має дітей віком до трьох років, а одиноким матерям — за наявності дитини віком до
14 років або дитини-інваліда. Якщо роботодавець відмовляє таким працівникам у прийнятті
на роботу, він має в письмовій формі пояснити
причини відмови. Зауважимо, що жінка, якій
відмовлено в прийнятті на роботу або знижено
розмір заробітної плати, може звернутися з позовом до суду.
Стаття 184 КЗпП також забороняє звільнення
з ініціативи роботодавця вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох (до шести
років — за медичним висновком), одиноких
матерів при наявності дитини віком до 14 років
або дитини-інваліда, крім повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з
обов’язковим працевлаштуванням. На практиці
це означає, що кожна жінка має право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку з гарантованою можливістю
повернутися на своє робоче місце після закінчення цього строку.
Слід звернути увагу, що названі категорії жінок не можуть бути звільнені не лише з підстав,
передбачених статтями 40 і 41 КЗпП, але й за
іншими підставами, які кваліфікуються як
звільнення (розірвання трудового договору) з
ініціативи роботодавця. Однак з інших підстав
(які не кваліфікуються як розірвання трудового
договору з ініціативи роботодавця) припинення трудового договору з цими категоріями жінок можливе.
Як роз’яснює Міністерство соціальної політики України у листі від 15 квітня 2011 р. № 3961/
0/14-11/10, звільнення жінок, зазначених у ч. 3
ст. 184 КЗпП, у зв’язку із закінченням строку
трудового договору має свої особливості. Таке
звільнення можливе, однак роботодавець зобов’язаний при цьому працевлаштувати жінку
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на цьому ж або іншому підприємстві відповідно
до її фаху (див. Додаток).
Розрив у часі між звільненням і працевлаштуванням у цьому випадку не допускається. Однак
відносини між роботодавцем і працівницею із
дня закінчення строку трудового договору мають істотну специфіку. Передбачено збереження за жінкою на період працевлаштування середньої заробітної плати, однак не більше ніж
на три місяці із дня закінчення строкового трудового договору, а не із дня звільнення. Роботодавець повинен тільки попередити жінку, що
після закінчення строкового трудового договору вона до роботи допущена не буде; що на період пошуку підходящої роботи може перебувати вдома; що вона повинна буде з’явитися на
підприємство, коли з’явиться можливість її працевлаштувати для продовження роботи (при
працевлаштуванні на цьому ж підприємстві)
або для одержання трудової книжки і розрахунку за заробітною платою (при працевлаштуванні на іншому підприємстві). За наявності зазначеного попередження можливий й інший
варіант: продовження жінкою тієї ж (або за її
згодою — іншої) роботи на цьому самому підприємстві до вирішення питання про її працевлаштування.
Окремо зазначимо, що збереження середнього заробітку за період працевлаштування, що
перевищує три місяці, законодавством не передбачено. Воно може встановлюватися лише
угодами, колективним або трудовим договором.
Затримка виконання рішення суду, яким на роботодавця покладено обов’язок працевлаштувати жінку протягом певного часу, також визнається підставою для стягнення середньої
заробітної плати за час затримки виконання рішення суду відповідно до ст. 236 КЗпП. Так, Зауважимо, що у разі якщо жінка відмовляється
від працевлаштування за фахом без поважних
причин, вона може бути звільнена на підставі
п. 2 ст. 36 КЗпП, навіть якщо після закінчення
строку трудового договору пройшов певний час.
Вважати при цьому трудовий договір продовженим на невизначений строк, що виключало б
можливість застосування п. 2 ст. 36 КЗпП, не
можна, оскільки після закінчення строку трудо-

13

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

вого договору була вимога припинення трудового договору (ст. 39 КЗпП).
Наприкінці зазначимо, що у ст. 186 КЗпП вказано, що на підприємствах і в організаціях з широким застосуванням жіночої праці організовуються дитячі ясла, дитячі садки, кімнати для
годування грудних дітей, а також кімнати особистої гігієни жінок. Утім, ця норма не має ані
ознак формальної визначеності, ані механізму
забезпечення, зокрема — санкції. З огляду на це,
ст. 186 КЗпП наразі тільки виражає соціальні наміри держави і, на жаль, є лише політичною декларацією. Дуже складно уявити собі ситуацію,
при якій суд в умовах сучасної соціальноекономічної ситуації та за відсутності відповідно-

го положення в колективному договорі за позовом жінки-працівниці зобов’язав би роботодавця
хоча б організувати кімнату для годування грудних дітей, не говорячи вже про дитячі ясла. Таким
чином, для роботодавця означена норма не має
імперативної сили, а отже, її виконання залежить
тільки від доброї волі роботодавця.
Як бачимо, роботодавцеві та кадровикам слід
зважати на безліч правових норм, які регулюють
охорону праці жінок-працівниць. Утім, при правильному та послідовному їх застосуванні можна уникнути спірних ситуацій.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист
Додаток

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ
СПРАВ
Судова палата у цивільних справах
УХВАЛА
(Витяг)
13 серпня 2014 року

м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ, розглянувши в попередньому судовому засіданні справу за позовом громадянки Ч. до Долинського дитячого будинку «Теплий дім», третя
особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача — Територіальна державна інспекція з питань праці в Івано-Франківській області, про визнання протиправним та скасування наказу, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час
вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди, за касаційною скаргою Долинського дитячого будинку «Теплий дім» на рішення Долинського районного суду ІваноФранківської області від 4 квітня 2014 року та ухвалу апеляційного суду Івано-Франківської
області від 19 травня 2014 року,
в с т а н о в и л а:
У лютому 2014 року громадянка Ч. звернулася до суду із вказаним позовом в обґрунтування якого посилалася на те, що її було прийнято на посаду вихователя Долинського дитячого будинку «Теплий дім» згідно зі строковим трудовим договором на один рік з 20 квітня
2011 року. Відповідно до наказу від 19 квітня 2012 року Долинського дитячого будинку
«Теплий дім» з нею продовжено трудові відносини з 20 квітня 2012 року на час соціальної
відпустки по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку вихователя — громадянки П..
У листопаді 2013 року у зв’язку з ускладненнями вагітності вона перебувала на стаціонарному лікуванні в Долинській центральній районній лікарні і по завершенні якого подала відпо-
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Додаток. Продовження
відачу лікарняний листок та повідомила про свій стан вагітності. Під час роботи в другу
зміну 17 грудня 2013 року, стан її здоров’я раптово погіршився, про що вона повідомила
заступника директора з виховної роботи громадянку Ш. та звернулася за медичною допомогою і цього ж дня була госпіталізована на стаціонарне лікування в Долинську центральну
районну лікарню з діагнозом: вагітність 12 тижнів, загроза викидня. У період перебування
нею на лікуванні, наказом від 3 січня 2014 року вона звільнена з роботи з 6 січня 2014 року,
в зв’язку з закінченням строку трудового договору за п. 2 ст. 36 КЗпП України. Вказане
звільнення позивачка вважає незаконним, оскільки звільнення вагітних жінок відповідно до
ст. 184 КЗпП України забороняється, в зв’язку з чим просила задовольнити її позовні вимоги.
Рішенням Долинського районного суду Івано-Франківської області від 4 квітня 2014 року,
залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Івано-Франківської області від 19 травня
2014 року позов задоволено частково.
Визнано протиправним та скасовано наказ Долинського дитячого будинку «Теплий дім»
від 3 січня 2014 року «Про звільнення громадянки Ч.»; поновлено громадянку Ч. на посаді
вихователя Долинського дитячого будинку «Теплий дім» з 7 січня 2014 року; стягнуто з Долинського дитячого будинку «Теплий дім» на користь громадянки Ч. 10 475 грн 54 коп. середнього заробітку за час вимушеного прогулу за період з 7 січня 2014 року по 3 квітня 2014 року;
стягнуто з Долинського дитячого будинку «Теплий дім» на користь громадянки Ч. 1 000 грн
в рахунок відшкодування моральної шкоди та 2 000 грн за надання юридичної допомоги.
В решті вимог відмовлено. Вирішено питання про розподіл судових витрат.
У касаційній скарзі скаржник просить скасувати оскаржувані судові рішення в частині
задоволених позовних вимог та ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позову,
в решті рішення залишити без змін.
Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ вважає, що касаційна скарга не може бути задоволена з огляду на наступне.
Згідно з частиною другою статті 324 ЦПК України підставами касаційного оскарження є
неправильне застосування судом норм матеріального чи порушення норм процесуального
права.
Відповідно до вимог статті 335 ЦПК України під час розгляду справи у касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або
апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати
або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.
Відповідно до ч. 3 ст. 184 КЗпП України звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей
віком до трьох років (до шести років — ч. 6 ст. 179), одиноких матерів при наявності дитини
віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається
середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.
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Додаток. Закінчення
Згідно із вимогами ст. 391 КЗпП України якщо після закінчення строку трудового договору (пункти 2 і 3 ст. 23) трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх
припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.
Задовольняючи позовні суди правильно виходили із того, що звільнення громадянки Ч.
відбулося з порушенням вимог трудового законодавства, оскільки на момент звільнення
громадянка Ч. була вагітною. Такі висновки судів узгоджуються з матеріалами справами та
вимогами закону.
Згідно зі ст. 337 ЦПК України суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу, якщо
визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.
Керуючись статтями 332, 336, 337 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних
справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
у х в а л и л а:
Касаційну скаргу Долинського дитячого будинку «Теплий дім» відхилити. Рішення Долинського районного суду Івано-Франківської області від 4 квітня 2014 року та ухвалу апеляційного суду Івано-Франківської області від 19 травня 2014 року залишити без змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.

РЕКЛАМА
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Строковий трудовий договір
за Трудовим кодексом
У січневих номерах нашої газети ми розглянули загальні умови прийняття працівників на роботу за правилами Трудового кодексу, але у практичній діяльності багатьох підприємств наразі все частіше зустрічаються випадки, коли вони змушені
вдаватися до застосування строкового трудового договору. І це зрозуміло, оскільки під час фінансових труднощів, яких сьогодні зазнають майже всі підприємства
у тій чи іншій мірі, строковий трудовий договір з працівником є набагато привабливішим для роботодавця, ніж безстроковий. З огляду на це, а також враховуючи, що Трудовим кодексом буде введено низку новацій саме у врегулюванні строкових трудових відносин, наразі з’ясуємо, за яких умов відповідно до Трудового
кодексу може бути укладений строковий трудовий договір, як оформити строкові
трудові відносини та що необхідно зробити роботодавцеві для припинення трудового договору у зв’язку з закінченням строку його дії, а від чого — навпаки утриматися, аби строковий договір не перетворився на безстроковий.

Визначення та умови укладення
У чинному Кодексі законів про працю України (далі — КЗпП) відсутнє пряме визначення
строкового трудового договору, але з його
ст. 23 можна зробити висновок, що строковий
трудовий договір є договором, укладеним на
визначений строк чи на час виконання певної
роботи.
Натомість у ст. 109 Трудового кодексу України (далі — ТК) чітко зазначено, що строковий
трудовий договір — це трудовий договір, що
укладається у письмовій формі, у якому за
погодженням сторін обумовлено строк його
дії, і що укладений на визначений строк або
на час виконання певної роботи. Тривалість
строкового трудового договору обмежується в
часі шляхом визначення конкретної дати його
закінчення, настання певної події або тривалості виконання певної роботи.
Щодо умов укладення, то згідно з чинним законодавством (ч. 2 ст. 23 КЗпП) строковий трудовий договір укладається у випадках, якщо
трудові відносини не може бути встановлено на
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невизначений строк з урахуванням характеру
подальшої роботи (у зв’язку із сезонними, виробничими або іншими особливостями — наприклад, робота оператора котельні не може
виконуватись постійно, через те що котельня
працює тільки під час опалювального сезону),
умов її виконання (коли робота є постійною,
але у зв’язку із певними умовами працівник не
може бути прийнятий безстроково — наприклад, у разі його прийняття на роботу для заміни іншого працівника на час відсутності
останнього), інтересів працівника (як правило — це причини сімейно-побутового характеру), а також в інших випадках, передбачених
законодавством. Майже те саме повторює й
ст. 110 ТК, але зі змісту ч. 2 ст. 83 ТК випливає
одна суттєва відмінність — безпосередньо у самому договорі (який, нагадаємо, обов’язково
укладається у письмовій формі), має бути вказано конкретну обставину, що є підставою для
його укладення, а також може бути визначена
взаємна відповідальність сторін за його дострокове розірвання.
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STOP

ЗАБОРОНЕНО: укладання строкових трудових договорів з метою ухилення від надання
прав, гарантій і компенсацій, передбачених для
працівників, із якими укладається трудовий договір на невизначений строк (ч. 2 ст. 110 ТК).

Таким чином, законодавець намагається якомога жорсткіше обмежити випадки підміни безстрокових трудових відносин строковими, що і
сьогодні визнається одним із грубих порушень
трудового законодавства.
Окрім цього, у ТК міститься набагато чіткіший та ширший перелік випадків, коли трудові
відносини можуть встановлюватися на визначений строк. Так, згідно зі ст. 111 ТК, строковий трудовий договір може укладатися з ініціативи працівника або роботодавця з таких
підстав:
1) заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким зберігається місце роботи (посада);
2) виконання тимчасової роботи;
3) виконання сезонних робіт;
4) виконання певного обсягу роботи, коли її
завершення не може бути визначено конкретною датою;
5) проведення невідкладних робіт із відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха,
епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також
інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві
умови людей;
6) виконання робіт, пов’язаних із тимчасовим
(до одного року) розширенням виробництва або
обсягу послуг, що надаються відповідним підприємством, установою, організацією;
7) укладення трудового контракту;
8) заміщення працівника, за яким відповідно
до законів, зберігається право повернення на
попередню роботу (посаду);
9) обрання на визначений строк до складу виборного органу або на виборну посаду, а також
вступу на роботу, пов’язану з безпосереднім забезпеченням діяльності членів виборних орга-
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нів або посадових осіб органів державної влади
та органів місцевого самоврядування;
10) виконання оплачуваних громадських робіт за направленням державної служби зайнятості;
11) прохання працівника, обумовленого сімейними чи іншими обставинами;
12) укладення трудового договору з особами,
які виявили бажання працювати у вільний від
навчання час;
13) направлення на роботу за кордон;
14) в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами про працю.

Документальне оформлення
Загалом порядок прийняття на роботу працівника за строковим трудовим договором не
відрізняється від загального порядку як за чинним, так і за перспективним законодавством.
Але якщо зараз підставою для видання наказу
про прийняття на роботу може бути як трудовий договір, укладений у письмовій формі (в
якому зазначено його строк), так і заява працівника про прийняття на роботу, то, враховуючи вимоги ст. 86 та ст. 109 ТК щодо
обов’язковості письмової форми для всіх трудових договорів, надалі підставою для видання
наказу буде лише безпосередньо сам договір і
ніяких заяв працівникові писати вже не доведеться.
У наказі про прийняття на роботу за строковим трудовим договором також обов’язково має
бути зазначено строк трудового договору (Зразок 1). Визначити ж строк трудового договору
як безпосередньо у самому договорі, так і у наказі про прийняття на роботу можна трьома
способами:
— шляхом зазначення його загальної тривалості (наприклад, три місяці);
— вказівкою граничної дати, до якої він діє —
(наприклад, до 31 серпня 2016 року);
— обмеженням строку трудових відносин
часом виконання певної роботи (наприклад, на
час виконання роботи за посадою заступника
головного бухгалтера до моменту виходу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку іншого працівника).
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Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВАТОР»
НАКАЗ
04.01.2016 р.

м. Київ

№ 8-п

Про прийняття на роботу
ПРИЙНЯТИ:
МИРОЛЮБЧЕНКО Вікторію Андріївну на посаду заступника головного бухгалтера за
строковим трудовим договором на час перебування у відпустці по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку заступника головного бухгалтера ТОВ «Новатор», Сумаренко М. Н. з 5 січня 2016 року з посадовим окладом 5 500 грн на місяць.
Підстава: 1. Трудовий договір з Миролюбченко В. А. від 04.01.2016 р. № 2/16.
2. Наказ від 14.12.2015 р. № 321-п про надання відпустки по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку Сумаренко М.Н..
Директор

Петренко

З наказом ознайомлена:
04.01.2016 р.

Миролюбченко

Припинення трудових відносин
Найсуттєвішою ж відмінністю між безстроковими та строковими трудовими договорами є те,
що останні, зазвичай, припиняються внаслідок
закінчення строку, на який їх було укладено —
при цьому не потрібно ніяких обґрунтувань причин його звільнення.
Але самого лише факту закінчення строку договору все одно замало для припинення його дії —
для цього необхідно волевиявлення хоча б однієї зі
сторін договору. У цьому випадку, роботодавець,

В. Д. Петренко
В. А. Миролюбченко

що бажає розірвати трудові відносини, повинен не
пізніше, ніж в останній день роботи працівника за
строковим договором, видати наказ про його
звільнення на підставі п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП внаслідок закінчення строку договору. Утім це — за чинним законодавством, натомість як згідно зі ст. 112 ТК
роботодавець зобов’язаний письмово попередити працівника про наступне припинення з
ним трудових правовідносин не пізніше ніж за
тиждень до дня закінчення строку дії строкового трудового договору (Зразок 2).
Зразок 2

Попередження про звільнення
м. Київ

02.04.2016 р.

Терехову Михайлу Петровичу,
оператору котельні ПАТ «Тепло»
У зв’язку із закінченням опалювального сезону та спливом строку укладеного з Вами
строкового трудового договору, керуючись статтею 112 ТК, попереджаємо Вас про звільнення 15 квітня 2016 р. внаслідок закінчення строку дії трудових правовідносин за пп. «а» п. 1
ст. 150 ТК України.
Директор

Сонько

І. І. Сонько

Попередження отримав:
02.04.2016 р.

Терехов

М. П. Терехов
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У разі ж, коли продовжувати трудові відносини не бажає працівник, він може або пред’явити
до роботодавця вимогу про звільнення, або ж
просто відмовитися приступити до роботи наступного дня після спливу строку трудового договору.
Особливу увагу слід звернути на обставини,
які «трансформують» строковий трудовий договір в безстроковий. Так, якщо після закінчення строкового трудового договору трудові правовідносини фактично тривають і жодна зі
сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк (ч. 1 ст. 391 КЗпП, ч. 1 ст. 113 ТК). Це
означає, що у подальшому звільнити працівника у зв’язку з закінченням строку договору буде
неможливо — роботодавець зможе розірвати
трудовий договір за власною ініціативою лише
за наявності загальних підстав, передбачених
трудовим законодавством.
Але випадок, коли після закінчення строку
трудового договору трудові відносини фактично тривають й жодна зі сторін не вимагає їх
припинення, є не єдиною можливістю автоматичної трансформації строкового договору у
безстроковий — такі самі наслідки відповідно
до ч. 2 ст. 391 КЗпП мають місце й у разі переукладення строкового трудового договору один
чи декілька разів (за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 23 КЗпП). Також доречно згадати, що відповідно до ч. 2 ст. 23 КЗпП строковий
трудовий договір укладається не лише у випадках, коли трудові відносини не можуть бути
встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, а й також тоді, коли це здійснюється в
інтересах працівника — тому переукладений в
інтересах працівника строковий трудовий договір не повинен вважатися продовженим на
невизначений строк. У трудовому законодавстві не міститься якихось конкретних обставин,
які можуть свідчити про те, що переукладення
строкового трудового договору здійснюється
саме в інтересах працівника, так само як і не визначається й необхідність надання будь-яких
документів, що підтверджують зазначені інтереси.
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А от за ч. 3 ст. 113 ТК трудовий договір вважається продовженим на невизначений строк у
разі, якщо строковий трудовий договір на виконання такої ж роботи укладається з працівником повторно (два і більше разів), а перерва між
звільненням і прийняттям на роботу становить
менше місяця.

У разі, якщо строковий трудовий договір після
закінчення його строку не продовжується чи припиняється, але менш як через місяць із цим же
працівником укладається новий строковий трудовий договір на виконання такої ж роботи, за вимогою працівника такий договір визнається безстроковим за винятком випадків, коли трудовий
договір, укладений для виконання робіт на час
заміщення тимчасово відсутніх працівників, за
якими зберігається їх місце роботи (посада) — до
чотирьох місяців (ч. 6 ст. 114 ТК), вважаються такими, що укладені на невизначений строк (ч. 3
ст. 113 ТК).

Тобто, положення ТК надають роботодавцям
все ж таки більше можливості переукладати договір, зберігаючи його строковість — для цього
лише достатньо буде перечекати місяць (наприклад, уявити, що працівник відправився у відпустку без збереження заробітної плати) й без
побоювань знову укласти строковий трудовий
договір з цим же працівником. Водночас, строковий трудовий договір відповідно до ч. 2 ст. 113
ТК стає безстроковим, у разі, якщо під час трудових правовідносин зникають обставини, у
зв’язку з якими було визначено строк трудового
договору (наприклад, якщо працівник, на час
перебування якого у відпустці по догляду за дитиною було прийнято іншого працівника, звільняється — тоді обставина, що зумовила укладення саме строкового трудового договору зникає й
договір перетворюється на безстроковий).

Анжеліка ДОМБРУГОВА,
юрист,
головний редактор газети
«Консультант Кадровика»
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Видавник:
Верховна Рада України

Набув чинності:
1 січня 2001 року
(у новій редакції —
1 січня 2015 року)

Остання редакція:
28 грудня 2014 року

Найсуттєвіше:
Цей Закон у новій редакції
фактично об’єднав найважливіші норми двох інших законів, які наразі втратили
чинність (Закон № 2240-ІІІ і
Закон № 1105-XIV), утім,
оскільки саме останній було
обрано базовим для комплексного законодавчого регламентування соціального
страхування, то, відповідно,
«збереглася» і дата його
прийняття. Також нагадуємо,
що з 1 січня 2015 року створено Фонд соціального страхування України шляхом
злиття двох фондів — Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
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ЗАКОН УКРАЇНИ
від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХІV

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(Законом України від 28 грудня 2014 року № 77-VIII
цей Закон викладено у новій редакції)
Цей Закон відповідно до Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування визначає правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального
захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров’я.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) види соціального страхування:
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності (далі — страхування від нещасного випадку);
медичне;
2) електронний реєстр листків непрацездатності — система накопичення, зберігання та
використання інформації про видані, продовжені та обліковані листки непрацездатності;
3) загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — соціальне страхування) — система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення, страхові виплати та надання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів Фонду
соціального страхування України;
4) мінімальний страховий внесок — сума коштів, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати і розміру єдиного внеску на соціальне страхування, встановлених законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід);
5) нещасний випадок — обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть;
6) об’єкт соціального страхування — страховий ризик та страховий випадок, із настанням
яких у застрахованих осіб (членів їх сімей, інших осіб) виникає право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону залежно від видів соціального
страхування;
7) професійне захворювання — захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов’язаних з роботою;
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8) страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає соціальному страхуванню відповідно до видів соціального страхування;
9) страховик — Фонд соціального страхування України (далі — Фонд);
10) страхові випадки:
за соціальним страхуванням від нещасних випадків — нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання
(у тому числі встановлене чи виявлене в період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому
він захворів), що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму; нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслідок порушення застрахованим нормативних актів про охорону праці;
за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності — подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи, членів її сім’ї або іншої особи на отримання відповідно до цього Закону матеріального забезпечення або
соціальних послуг;
11) страхові внески — кошти відрахувань на окремі види загальнообов’язкового державного соціального страхування, сплачені згідно із законодавством, що діяло до набрання чинності Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», кошти, що надходять від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування;
12) страхові кошти — акумульовані страхові внески, суми від фінансових санкцій та інші надходження відповідно до законодавства для здійснення матеріального забезпечення, страхових виплат та надання соціальних послуг згідно з цим Законом;
13) страхові ризики:
за соціальним страхуванням від нещасного випадку — обставини, внаслідок яких може статися нещасний випадок або професійне захворювання;
за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності — обставина, внаслідок якої застрахована особа або члени її сім’ї можуть тимчасово втратити засоби існування та потребувати матеріального забезпечення або надання соціальних послуг згідно з цим Законом;
14) суб’єкти соціального страхування — застрахована особа, члени її сім’ї або інша особа у випадках, передбачених цим
Законом, страхувальник та страховик.
2. Терміни «застрахована особа», «страхувальники» та «роботодавці» вживаються у цьому Законі у значеннях, наведених
у Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Стаття 2. Законодавство України про соціальне страхування
1. Законодавство про соціальне страхування складається із Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, Кодексу законів про працю України, цього Закону, інших законодавчих актів та прийнятих відповідно до
них інших нормативно-правових актів.
2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено
інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про соціальне страхування, застосовуються норми міжнародного
договору.
Стаття 3. Принципи соціального страхування
1. Соціальне страхування здійснюється за принципами:
1) законодавчого визначення умов і порядку здійснення соціального страхування;
2) обов’язковості страхування осіб відповідно до видів соціального страхування та можливості добровільності страхування
у випадках, передбачених законом;
3) державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав;
4) обов’язковості фінансування Фондом витрат, пов’язаних із наданням матеріального забезпечення, страхових виплат та
соціальних послуг, в обсягах, передбачених цим Законом;
5) формування та використання страхових коштів на засадах солідарності та субсидування;
6) диференціації розміру виплати допомоги залежно від страхового стажу;
7) диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної
захворюваності на кожному підприємстві;
8) економічної заінтересованості суб’єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці;
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9) цільового використання коштів соціального страхування;
10) відповідальності роботодавців та Фонду за реалізацію права застрахованої особи на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за цим Законом.
Розділ II
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
Стаття 4. Фонд соціального страхування України
1. Фонд соціального страхування України є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за
цими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно із затвердженим
статутом.
2. Фонд є некомерційною самоврядною організацією, що діє на підставі статуту, який затверджується його правлінням.
3. Фонд, якщо інше не передбачено законами України, не може займатися іншою діяльністю, крім тієї, для якої його створено, та використовувати свої кошти на цілі, не пов’язані з цією діяльністю.
4. Кошти Фонду не включаються до складу Державного бюджету України та використовуються тільки за цільовим призначенням.
До коштів Фонду застосовується казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України.
5. Бюджет Фонду затверджує Кабінет Міністрів України.
6. Фонд є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, символіку,
яка затверджується його правлінням.
Фонд набуває прав юридичної особи з дня реєстрації статуту в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері реєстрації (легалізації) статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Стаття 5. Управління Фондом соціального страхування України
1. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.
2. Безпосереднє управління Фондом здійснюють його правління та виконавча дирекція.
Стаття 6. Правління Фонду соціального страхування України
1. До складу правління Фонду входять по сім представників держави, застрахованих осіб та роботодавців, які виконують свої
обов’язки на громадських засадах.
Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, а представники роботодавців — репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання
(делегування) таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно.
2. Строк повноважень членів правління Фонду становить шість років і закінчується в день першого засідання нового складу
правління.
3. Правління Фонду очолює голова, який обирається з членів правління Фонду строком на два роки почергово від представників кожної сторони. Обраним головою вважається член правління, за якого проголосувало більше половини членів правління
від кожної сторони. Голова правління має двох заступників, які разом з головою представляють три сторони.
4. Засідання правління Фонду проводяться відповідно до затвердженого ним плану, але не рідше одного разу на квартал.
Позачергові засідання правління Фонду можуть проводитися за ініціативою його голови або за пропозицією однієї з трьох представницьких сторін правління чи на вимогу однієї третини членів правління Фонду.
5. Правління правомочне приймати рішення за наявності на засіданні більшості складу кожної представницької сторони.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів правління від кожної
сторони. У разі рівного розподілу голосів голос голови правління є вирішальним.
У разі якщо під час прийняття рішення однією із трьох представницьких сторін оголошено про відмову брати участь в голосуванні, дане питання переноситься на наступне засідання правління. У період між засіданнями правління це питання обговорюється представницькими сторонами шляхом проведення консультацій та переговорів з метою врегулювання проблеми.
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Якщо при розгляді цього питання на наступному засіданні та сама сторона повторно відмовляється брати участь в голосуванні, рішення приймається більшістю складу правління.
6. Рішення правління Фонду, прийняте в межах його компетенції, є обов’язковим для виконання, у тому числі всіма страхувальниками та застрахованими особами, яких воно стосується. Рішення правління Фонду оформляється постановою. Постанови правління Фонду підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Фонду протягом 20 робочих днів після
їх прийняття.
7. Рішення правління Фонду, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Стаття 7. Повноваження правління Фонду соціального страхування України
1. Правління Фонду:
1) обирає із своїх членів строком на два роки голову правління Фонду та двох його заступників. При цьому забезпечується
почергове представництво на цих посадах кожної із трьох представницьких сторін;
2) спрямовує і контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів; щорічно, а також у разі потреби заслуховує звіти директора виконавчої дирекції Фонду про її діяльність;
3) створює на паритетних засадах для вирішення найбільш важливих завдань Фонду постійні та тимчасові комісії Фонду за
напрямами роботи;
4) подає на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, для внесення на затвердження Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
визначення розміру внесків за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
5) щорічно готує та подає у встановленому порядку пропозиції щодо розмірів страхових тарифів на соціальне страхування
від нещасних випадків на виробництві за видами економічної діяльності;
6) призначає та звільняє директора виконавчої дирекції Фонду в порядку, визначеному цим Законом;
7) за поданням директора виконавчої дирекції Фонду призначає та звільняє його заступників;
8) затверджує:
статут Фонду;
регламент роботи правління Фонду;
регламент роботи постійних та тимчасових комісій Фонду;
звіти про виконання бюджетів (постатейно за доходами і видатками, визначеними законом), порядок використання коштів
бюджету та коштів резерву Фонду;
Положення про виконавчу дирекцію Фонду;
структуру органів Фонду, граничну чисельність працівників, схеми їх посадових окладів, видатки на адміністративногосподарські витрати Фонду (за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування
державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення);
річні програми робіт та звіти про їх виконання;
Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві і професійних
захворювань;
Положення про порядок використання коштів лікувально-профілактичними, навчальними та іншими закладами, які надають
Фонду соціальні послуги, та контроль за їх цільовим використанням;
Положення про навчально-інформаційні центри;
Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат;
Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитних рахунках банківських
установ (за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової
політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення);
інші нормативно-правові акти та документи, що регламентують діяльність Фонду з виконання його статутних завдань;
9) встановлює розмір допомоги на поховання;
10) схвалює проект річного бюджету Фонду (постатейно за доходами і видатками, визначеними законом) та подає його в
установленому порядку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, для внесення на затвердження Кабінету Міністрів України;
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11) розпоряджається майном, яке перебуває у власності Фонду;
12) створює резерв коштів для забезпечення виконання завдань за видами загальнообов’язкового державного соціального
страхування;
13) готує подання щорічних звітів про діяльність Фонду;
14) здійснює контроль за цільовим використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання;
15) вирішує питання формування та використання резерву коштів для забезпечення фінансової стабільності Фонду в сумі,
необхідній для фінансування матеріального забезпечення в розрахунку не менш як на п’ять календарних днів;
16) представляє Фонд у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями, об’єднаннями громадян з питань соціального захисту громадян, а також органами соціального
страхування зарубіжних країн, міжнародними організаціями, діяльність яких пов’язана із захистом соціальних прав людини;
17) здійснює інші функції, передбачені статутом Фонду.
Стаття 8. Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України
1. Виконавча дирекція Фонду є постійно діючим виконавчим органом правління Фонду.
Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду та провадить діяльність від імені Фонду в межах та в порядку, визначених
статутом Фонду та положенням про виконавчу дирекцію Фонду, що затверджується його правлінням, організовує та забезпечує
виконання рішень правління Фонду.
2. Виконавчу дирекцію очолює директор, який призначається та звільняється правлінням Фонду, а в разі неприйняття правлінням Фонду рішення про призначення директора виконавчої дирекції протягом двох місяців таку кандидатуру для затвердження Кабінетом Міністрів України вносить керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, за погодженням з комітетом Верховної Ради України, до
предмета відання якого відносяться питання загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Директор виконавчої дирекції Фонду входить до складу правління Фонду з правом дорадчого голосу.
3. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є її управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, відділення в районах і містах обласного значення. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду є юридичними особами, мають самостійні кошториси, печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Робочі органи виконавчої дирекції Фонду провадять свою діяльність від імені виконавчої дирекції Фонду в межах та в порядку, визначених цим Законом, статутом Фонду, типовим положенням про робочі органи виконавчої дирекції Фонду, що затверджується його правлінням, та положенням, затвердженим директором виконавчої дирекції Фонду.
4. Керівників управлінь і відділень Фонду призначає директор виконавчої дирекції Фонду за погодженням з правлінням
Фонду.
5. Виконавча дирекція Фонду здійснює матеріально-технічне забезпечення роботи правління Фонду.
Стаття 9. Основні завдання і функції Фонду соціального страхування України та його робочих органів
1. Основними завданнями Фонду та його робочих органів є:
1) реалізація державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, медичного страхування;
2) надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг відповідно до цього Закону;
3) профілактика нещасних випадків;
4) віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності;
5) проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі
основний) підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності;
6) здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, у тому
числі на підставі інформації з електронного реєстру листків непрацездатності;
7) здійснення контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду;
8) аналіз та прогнозування надходження коштів від сплати єдиного внеску.
2. Фонд та його робочі органи відповідно до покладених на них завдань:
1) здійснюють управління та оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду в межах бюджету Фонду, затвердженого Кабінетом Міністрів України, управління майном;
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2) проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення, страхових виплат;
3) здійснюють заходи з профілактики страхових випадків;
4) забезпечують функціонування інформаційно-аналітичних систем;
5) здійснюють обмін інформацією з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної
політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, реалізації державної податкової політики та з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Пенсійним фондом України для виконання
Фондом покладених на нього функцій і завдань, визначених законодавством України;
6) здійснюють контроль за використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження
та використання, застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні
штрафи;
7) беруть участь у проведенні наукових досліджень з питань соціального страхування населення, вивчають міжнародний
досвід з метою запровадження інноваційних форм соціального страхування, виступають замовником наукових робіт, досліджень і методичного забезпечення;
8) беруть участь у здійсненні міжнародного співробітництва для розв’язання проблем та обміну досвідом у сфері соціального страхування;
9) здійснюють інші функції, передбачені статутом Фонду.
Стаття 10. Права, обов’язки та відповідальність Фонду соціального страхування України
1. Фонд має право:
1) користуватися в установленому порядку відомостями Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, даними електронного реєстру листків непрацездатності, необхідними для забезпечення виконання покладених
на нього функцій;
2) одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій (у тому числі від органів доходів і зборів,
банківських, інших фінансово-кредитних установ) та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності відомості щодо використання страхових коштів;
3) перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання роботодавцем виділених йому коштів Фонду та зупиняти виплати з Фонду в разі відмови або перешкоджання з боку роботодавця у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку
використання роботодавцем коштів Фонду;
4) отримувати необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з питань, що виникають під час перевірки;
5) накладати і стягувати фінансові санкції та адміністративні штрафи, передбачені законом за порушення вимог цього Закону;
6) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб усунення
виявлених фактів порушення законодавства про соціальне страхування;
7) порушувати відповідно до законодавства питання про притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення законодавства у сфері соціального страхування, вимагати надання інформації про вжиті заходи;
8) утворювати підприємства, установи, організації для виконання своїх статутних завдань.
2. Фонд зобов’язаний:
1) забезпечувати фінансування та виплачувати матеріальне забезпечення, страхові виплати і надавати соціальні послуги,
передбачені цим Законом;
2) здійснювати контроль за дотриманням порядку використання страхувальником страхових коштів;
3) вживати заходів щодо раціонального використання коштів і забезпечення фінансової стабільності Фонду;
4) контролювати правильність витрат за соціальним страхуванням, передбачених цим Законом та іншими нормативноправовими актами з питань соціального страхування;
5) стягувати надміру виплачені кошти з юридичних і фізичних осіб у встановленому законом порядку;
6) вести облік і звітність щодо страхових коштів;
7) надавати безоплатно застрахованим особам і страхувальникам консультації з питань застосування законодавства про соціальне страхування;
8) вести облік показників для визначення класу професійного ризику виробництва;
9) щорічно складати звіт про результати своєї діяльності та після його затвердження правлінням Фонду подавати Кабінету
Міністрів України і оприлюднювати;
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10) інформувати страхувальників та застрахованих осіб про результати своєї роботи через засоби масової інформації;
11) укладати угоди з лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями на обслуговування потерпілих на виробництві, а також угоди із санаторно-курортними закладами для обслуговування застрахованих осіб, що направляються безпосередньо із стаціонару лікувального закладу до реабілітаційних відділень.
3. Фонд несе відповідальність згідно із законом за шкоду, заподіяну з його вини застрахованим особам внаслідок несвоєчасної або неповної виплати матеріального забезпечення, страхових виплат, ненадання або несвоєчасне надання соціальних
послуг, передбачених цим Законом.
4. Працівники Фонду за порушення законодавства про соціальне страхування несуть відповідальність згідно із законом.
Стаття 11. Формування та використання коштів Фонду соціального страхування України
1. Джерелами формування коштів Фонду є:
1) страхові внески страхувальників та застрахованих осіб;
2) суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до цього Закону, інших законів до підприємств, установ, організацій та
фізичних осіб – підприємців за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду,
штрафів за недотримання законодавства про соціальне страхування, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за такі порушення;
3) суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за соціальним страхуванням;
4) доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду;
5) капіталізовані платежі, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України;
6) доходи від реалізації майна, придбаного за рахунок коштів Фонду;
7) добровільні внески та інші надходження відповідно до закону.
2. Кошти Фонду використовуються на:
1) виплату матеріального забезпечення, страхових виплат та надання соціальних послуг, фінансування заходів з профілактики страхових випадків, передбачених цим Законом;
2) фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності Фонду, його робочих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду;
3) формування резерву коштів Фонду.
3. З метою забезпечення фінансової стабільності Фонду формується резерв коштів.
Порядок формування та використання резерву коштів Фонду затверджується правлінням Фонду.
4. Закупівля товарів, робіт і послуг (крім послуг з реабілітації застрахованих осіб) за рахунок коштів Фонду здійснюється
відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Стаття 12. Страхові внески
1. Кошти, що надходять до Фонду від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
повинні забезпечувати:
1) виплату застрахованим особам матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, передбачених цим Законом;
2) створення резерву коштів Фонду в розмірі суми, необхідної для виплати всіх видів матеріального забезпечення, страхових
виплат, передбачених цим Законом, в розрахунку не менш як на п’ять календарних днів;
3) фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності Фонду, його робочих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, матеріальне та соціально-побутове забезпечення його працівників; розвиток
та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду;
4) фінансування заходів з профілактики страхових випадків.
2. На відносини у сфері здійснення контролю за своєчасністю подання та достовірністю поданих роботодавцем відомостей
щодо отримання коштів Фонду та дотримання порядку їх використання не поширюється дія Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Стаття 13. Майно та матеріально-технічне забезпечення Фонду соціального страхування України
1. Джерелами формування майна, яке перебуває у власності Фонду, є майно, придбане за рахунок коштів соціального страхування, а також майно, передане йому у власність іншими власниками.
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Майно, що передається Фонду для провадження страхової діяльності, використовується ним у порядку, встановленому законодавством України.
2. Матеріально-технічне забезпечення Фонду, включаючи будівництво, реконструкцію або придбання службових та виробничих приміщень, здійснюється за рахунок коштів Фонду.
Стаття 14. Відносини з органами виконавчої влади
1. Фонд та його робочі органи з метою реалізації завдань, покладених на них відповідно до цього Закону та інших законів
України, взаємодіють з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування шляхом
обміну відповідною інформацією, проведення інших заходів з виконання цього Закону.
Розділ III
ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЯК СТРАХУВАЛЬНИКА І ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ
Стаття 15. Права, обов’язки та відповідальність роботодавця як страхувальника
1. Роботодавець як страхувальник має право на:
1) безоплатне отримання в органах Фонду інформації про порядок використання коштів Фонду;
2) отримання інформації про результати проведення перевірки використання коштів Фонду;
3) судовий захист своїх прав.
2. Роботодавець зобов’язаний:
1) надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг згідно із цим Законом;
2) вести облік коштів соціального страхування і своєчасно надавати Фонду встановлену звітність щодо цих коштів;
3) під час перевірки правильності використання коштів Фонду та достовірності поданих роботодавцем даних надавати посадовим особам Фонду необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірки;
4) подавати в установленому порядку відповідно до законодавства відомості про:
розмір заробітної плати та використання робочого часу працівників;
річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), кількість нещасних випадків і професійних захворювань на
підприємстві за минулий календарний рік;
використання коштів Фонду за іншими визначеними цим Законом напрямами в порядку, встановленому правлінням Фонду;
5) інформувати про:
кожний нещасний випадок або професійне захворювання на підприємстві;
зміну виду діяльності підприємства для переведення його до відповідного класу професійного ризику;
6) безоплатно створювати всі необхідні умови для роботи на підприємстві представників Фонду;
7) повідомляти працівникам підприємства про адреси та номери телефонів Фонду, а також лікувально-профілактичних закладів та лікарів, які за угодами з Фондом обслуговують підприємство;
8) подавати звітність до Фонду у строки, в порядку та за формою, що встановлені правлінням Фонду;
9) повернути Фонду суму виплаченого матеріального забезпечення та вартість наданих соціальних послуг потерпілому на
виробництві у разі невиконання своїх зобов’язань щодо сплати страхових внесків.
3. Достовірність зазначених у документах даних перевіряється Фондом. У разі подання недостовірних відомостей, використання роботодавцем коштів Фонду з порушенням встановленого порядку роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду
повинен відшкодувати страховику заподіяну шкоду.
4. Роботодавцеві забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до прийняття ним разом із застрахованою особою
спільного рішення, яке може в подальшому зашкодити цій особі або членам її сім’ї реалізувати своє право на матеріальне забезпечення та отримання соціальних послуг відповідно до цього Закону.
5. Роботодавець несе відповідальність за:
1) порушення порядку використання коштів Фонду, несвоєчасне або неповне їх повернення;
2) несвоєчасне подання або неподання відомостей, встановлених цим Законом;
3) подання недостовірних відомостей про використання коштів Фонду;
4) шкоду, заподіяну застрахованим особам або Фонду внаслідок невиконання або неналежного виконання обов’язків, визначених цим Законом.
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6. У разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків
такої суми.
За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників та інших отримувачів
коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових
коштів.
Одночасно на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.
7. Своєчасно не сплачені фінансові санкції та адміністративні штрафи стягуються із страхувальника в дохід Фонду в порядку,
встановленому законом.
8. Право застосовувати фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи від імені Фонду мають директор виконавчої
дирекції Фонду та його заступники, керівники робочих органів Фонду та їх заступники.
Стаття 16. Права, обов’язки та відповідальність застрахованих осіб
1. Застраховані особи мають право на:
1) безоплатне отримання інформації про порядок витрачання страхових коштів Фонду та роз’яснення з питань соціального
страхування;
2) отримання у разі настання страхового випадку матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, передбачених цим Законом;
3) участь у розслідуванні страхового випадку, у тому числі за участі представника профспілкового органу або своєї довіреної
особи;
4) послуги медичної реабілітації;
5) послуги професійної реабілітації, включаючи збереження робочого місця, навчання або перекваліфікацію, якщо загальна
тривалість професійної реабілітації не перевищує двох років;
6) відшкодування витрат під час проходження медичної і професійної реабілітації на проїзд до місця лікування чи навчання
і назад, витрат на житло та харчування, транспортування багажу, на проїзд особи, яка його супроводжує;
7) послуги соціальної реабілітації, включаючи придбання автомобіля, протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, що надаються відповідно до законодавства;
8) оскарження дії страховика, страхувальника-роботодавця щодо надання матеріального забезпечення, страхових виплат та
соціальних послуг;
9) судовий захист своїх прав.
2. Застраховані особи зобов’язані:
1) надавати страхувальнику, страховику достовірні документи, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення та
надаються соціальні послуги відповідно до цього Закону;
2) своєчасно повідомляти страхувальника та страховика про обставини, що впливають на умови або зміни розміру матеріального забезпечення та соціальних послуг;
3) знати та виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, що стосуються застрахованого, а також додержуватися зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим
договором, контрактом) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації;
4) у разі настання нещасного випадку або професійного захворювання:
лікуватися в лікувально-профілактичних закладах або в медичних працівників, з якими Фонд уклав угоди на медичне обслуговування;
дотримуватися правил поведінки та режиму лікування, визначених лікарями, які його лікують;
не ухилятися від професійної реабілітації та виконання вказівок, спрямованих на якнайшвидше повернення його до трудової
діяльності;
5) дотримуватися режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності;
6) виконувати інші вимоги, передбачені цим Законом.
3. Застрахована особа несе відповідальність згідно із законом за незаконне одержання з її вини (підроблення, виправлення
в документах, подання недостовірних відомостей тощо) матеріального забезпечення та соціальних послуг за соціальним страхуванням.
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Стаття 17. Вирішення спорів
1. Спори, що виникають із правовідносин за цим Законом, вирішуються в судовому порядку.
2. Строк давності в разі стягнення штрафних санкцій, передбачених цим Законом, а також інших видів заборгованості перед
Фондом не застосовується.
3. Спори щодо визначення класу професійного ризику виробництва, а також щодо розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань вирішуються в судовому порядку. За бажанням заінтересована особа може звернутися з питань вирішення спору до спеціальної комісії Фонду. До складу цієї комісії на громадських і паритетних засадах входять
представники держави, застрахованих осіб і страхувальників.
Такі самі комісії на тих самих засадах створюються при робочих органах Фонду із залученням представників місцевих органів
виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників.
Положення про діяльність цих комісій затверджується правлінням Фонду.
4. Рішення комісії при робочому органі виконавчої дирекції Фонду може бути оскаржено до комісії, створеної при виконавчій
дирекції цього Фонду, а рішення останньої — до його правління.
Розділ IV
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Стаття 18. Особи, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
1. Страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі
в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах.
Стаття 19. Право громадян на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
1. Право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше
не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.
Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо
інше не передбачено законом.
2. Громадяни України, які працюють за межами території України і не застраховані в системі соціального страхування країни,
в якій вони перебувають, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону за умови
сплати страхових внесків до Фонду згідно із законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
3. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно (займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою
та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок,
творчі працівники, які не є членами творчих спілок), мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно
до цього Закону за умови сплати страхових внесків до Фонду згідно із законом.
4. Застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього Закону в таких розмірах:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески,
але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового
випадку;
2) допомога по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в
розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної
плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.
Стаття 20. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
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1. За страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
2) допомога по вагітності та пологах;
3) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);
4) оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.
Стаття 21. Обчислення страхового стажу
1. Страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.
Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період,
за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.
2. Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження — у порядку та на
умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.
3. Страховий стаж обчислюється в місяцях.
Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою:
ТП = Св : В,
де ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у місяцях;
Св — сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;
В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.
4. До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору
(контракту) до набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням».
Стаття 22. Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати
1. Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових випадків:
1) тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві;
2) необхідності догляду за хворою дитиною;
3) необхідності догляду за хворим членом сім’ї;
4) догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи,
яка доглядає за цією дитиною;
5) карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;
6) тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;
7) протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;
8) перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.
2. Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком
на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня
непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі — МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.
Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
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Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується Фондом застрахованим інвалідам, які працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і
УТОС, починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.
Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, надається не більш як за 75 календарних днів
протягом календарного року.
У разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на
виробництві, під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці допомога надається у порядку та розмірах,
установлених цим Законом.
3. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій
особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних
днів.
Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного лікування, виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час її перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною.
Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, у разі здійснення догляду за хворою дитиною віком
до 14 років допомога по тимчасовій непрацездатності призначається і виплачується в порядку та розмірах, передбачених абзацом четвертим частини другої цієї статті та статтею 25 цього Закону.
4. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до
14 років) надається застрахованій особі з першого дня, але не більш як за три календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин, — не більш як за сім календарних днів.
5. Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за
дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за
дитиною, з першого дня за весь період захворювання в порядку та розмірах, встановлених цим Законом.
6. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим членом
сім’ї та в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або
дитиною-інвалідом віком до 18 років, не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці.
7. Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, накладеним органами санітарноепідеміологічної служби, надається допомога по тимчасовій непрацездатності з першого дня за весь час відсутності на роботі з
цієї причини.
8. У разі тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу цій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності з першого дня за час такої роботи, але не більш як за два місяці. Ця допомога обчислюється за загальними правилами, але надається в розмірі, який разом із заробітком за тимчасово
виконувану роботу не може перевищувати суми повного заробітку до часу переведення.
9. Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення протезування за медичними показаннями в стаціонарі
протезно-ортопедичного підприємства надається застрахованій особі з першого дня за весь період перебування в цьому підприємстві з урахуванням часу на проїзд до протезно-ортопедичного підприємства і назад.
10. Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення санаторно-курортного лікування надається застрахованій
особі, якщо тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки недостатня для лікування та проїзду до санаторно-курортного
закладу і назад.
Застрахованій особі, яка направляється на лікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару лікувального закладу, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь час перебування у санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і у зворотному напрямку) у розмірах, встановлених цим Законом.
Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка виховує дитину-інваліда віком до 18 років, надається за
весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і
у зворотному напрямку) за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею.
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11. У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період вирішення спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по тимчасовій непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом.
Стаття 23. Підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності
1. Допомога по тимчасовій непрацездатності не надається:
1) у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання при вчиненні нею злочину;
2) у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції
хвороби;
3) за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;
4) за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;
5) у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;
6) за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій
відпустці у зв’язку з навчанням.
2. Застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений
для них лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарськоконсультативну комісію (ЛКК) чи медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), втрачають право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.
Стаття 24. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності
1. Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:
1) 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;
2) 60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти
років;
3) 70 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми
років;
4) 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім
років;
5) 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, віднесеним до 1 – 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до
14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань
відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»; донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».
2. Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду.
Стаття 25. Умови надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах
1. Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує
втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше
дітей — 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1 – 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 — до пологів та 90 — після пологів). Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається застрахованій особі в повному
обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.
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2. Допомога по вагітності та пологах виплачується застрахованій особі, яка усиновила дитину протягом двох місяців з дня її
народження, зазначеного у свідоцтві про народження, за період з дня усиновлення і до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів — для жінок, віднесених до 1 – 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).
3. У разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у період її тимчасової непрацездатності
листок непрацездатності по тимчасовій непрацездатності закривається і з дня настання цієї відпустки видається інший листок
непрацездатності. Кожен із зазначених листків оплачується за відповідними нормами цього Закону.
У разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у період простою підприємства, установи,
організації не з вини застрахованої особи, щорічної (основної чи додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної
плати, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, творчої відпустки допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.
За період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Стаття 26. Розмір допомоги по вагітності та пологах
1. Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.
2. Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини
бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.
Стаття 27. Право на допомогу на поховання
1. Допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні:
1) дружини (чоловіка);
2) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років
(братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійнотехнічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання — до 23 років;
3) батька, матері;
4) діда та баби за прямою лінією спорідненості.
2. Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів
до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).
3. Допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.
Стаття 28. Розмір допомоги на поховання
1. Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Стаття 29. Лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів
1. Для забезпечення відновлення здоров’я застрахована особа має право на лікування в реабілітаційних відділеннях
санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм за рахунок коштів Фонду.
Стаття 30. Призначення та виплата матеріального забезпечення, надання соціальних послуг
за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
1. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), призначаються та надаються за основним місцем
роботи (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомоги по вагітності та пологах, які надаються за основним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України).
У разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації матеріальне забезпечення за страховими випадками, які
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настали до їх ліквідації (реорганізації), виплачується застрахованим особам їх правонаступником, а в разі відсутності правонаступника — робочим органом Фонду за місцем здійснення обліку ліквідованого підприємства, установи, організації як страхувальника.
Застрахованим особам, стосовно яких страхувальником не виконано обов’язків щодо нарахування та виплати матеріального
забезпечення за страховими випадками у зв’язку з відсутністю можливості встановлення місцезнаходження цього страхувальника, що підтверджується даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та актами
перевірки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням
законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, призначення та виплата матеріального забезпечення
здійснюються робочим органом Фонду за місцем реєстрації їх місця проживання чи перебування у порядку, встановленому
правлінням Фонду.
2. Добровільно застрахованим особам призначення та виплата матеріального забезпечення, а також надання соціальних
послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності здійснюються робочим органом Фонду за місцем здійснення їх обліку як страхувальників.
3. Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять
представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб).
Комісія (уповноважений) із соціального страхування здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою
матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є
підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.
Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції відповідно до положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, яке затверджується правлінням Фонду.
Стаття 31. Документи, необхідні для призначення матеріального забезпечення за страхуванням
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
1. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом — копія листка непрацездатності, засвідчена підписом
керівника і печаткою за основним місцем роботи. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності,
здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Фондом.
2. Для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу)
застраховані особи, зазначені в абзаці шостому частини першої статті 25 цього Закону, додають копії відповідних посвідчень
або інші документи, які підтверджують право на пільгу.
3. Допомога на поховання застрахованої особи призначається сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної
реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення)
ради.
4. Допомога на поховання члена сім’ї застрахованої особи призначається застрахованій особі на підставі свідоцтва про
смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів
громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради, та довідки з
місця проживання про перебування померлого члена сім’ї на утриманні застрахованої особи.
Стаття 32. Строки розгляду документів, призначення та виплати матеріального забезпечення за страхуванням
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
1. Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше
десяти днів з дня їх надходження.
Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або
надсилається заявникові не пізніше п’яти днів після винесення відповідного рішення.
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2. Допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах виплачується:
1) застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), — у найближчий після дня призначення
допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати;
2) добровільно застрахованим особам — протягом десяти днів після призначення допомоги.
3. Допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного
робочого дня після отримання страхувальником страхових коштів від Фонду відповідно до цього Закону.
4. Призначене, але не одержане у зв’язку зі смертю застрахованої особи матеріальне забезпечення виплачується членам сім’ї,
які проживали разом з нею, або спадкоємцям.
Призначене, але не одержане застрахованою особою своєчасно матеріальне забезпечення виплачується за минулий час у
розмірі, встановленому на час настання страхового випадку.
Суми матеріального забезпечення, не одержані з вини органу, що призначає матеріальне забезпечення, виплачуються застрахованій особі за минулий час з дотриманням вимог законодавства про індексацію грошових доходів населення.
Надміру виплачені суми матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності внаслідок зловживань з боку застрахованої особи або членів її сім’ї стягуються з них у судовому порядку.
5. Матеріальне забезпечення, передбачене цим Законом, виплачується у разі, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні.
Стаття 33. Порядок розрахунку середньої заробітної плати (доходу) для обчислення допомоги
по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах
1. При обчисленні середньої заробітної плати (доходу) для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по
вагітності та пологах враховуються всі види заробітної плати (доходу) в межах граничної суми місячної заробітної плати (доходу), на яку нараховуються страхові внески на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
2. Порядок обчислення середньої заробітної плати для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та
пологах визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 34. Порядок фінансування Фондом соціального страхування України страхувальників
1. Фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення найманим працівникам здійснюється робочими органами Фонду в порядку, встановленому правлінням Фонду.
Підставою для фінансування страхувальників робочими органами Фонду є оформлена за встановленим зразком заяварозрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами.
Робочі органи Фонду здійснюють фінансування страхувальників-роботодавців протягом десяти робочих днів після надходження заяви.
У разі якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування,
протягом трьох робочих днів.
2. Страхувальник-роботодавець відкриває окремий поточний рахунок для зарахування страхових коштів у банках у порядку,
встановленому Національним банком України.
Страхувальник-роботодавець, який є бюджетною установою, відкриває окремий рахунок для зарахування страхових коштів
в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
Кошти Фонду, що надходять на зазначений рахунок, обліковуються на окремому субрахунку.
Страхові кошти, зараховані на окремий поточний рахунок у банку або на окремий рахунок в органі, що здійснює казначейське
обслуговування бюджетних коштів (далі — окремий рахунок), можуть бути використані страхувальником виключно на надання
матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам. Страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, не
можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими
здійснюється стягнення відповідно до закону.
(Закінчення — у наступному номері)
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КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Кадрова політика підприємства
Положення про кадрову політику підприємства (а іноді — й просто документ під
назвою «Кадрова політика підприємства») — це локальний нормативний акт, в
якому формулюється система цілей, принципів, методів і критеріїв роботи з персоналом. Реалізується кадрова політика через спеціально розроблені технології та
способи добору й просування кадрів, обміну кадровою інформацією, прогнозування потреби в кадрах, оцінку персоналу, формування команд для вирішення певних
завдань тощо. Кадрова політика існує на будь-якому підприємстві, але її чітке формулювання говорить про те, що підприємство на перше місце ставить «людський
фактор», а це забезпечить успішний розвиток підприємства в цілому.
адрова політика — це основний напрям
роботи з персоналом на підприємстві.
Вона являє собою систему сформульованих принципів, правил і норм, що відображають практику взаємовідносин персоналу та
роботодавця, які, у свою чергу, забезпечують
реалізацію плану розвитку підприємства та
спрямовані на досягнення чітко встановлених
цілей. Таким чином, кадрова політика має бути
частиною загальної стратегії підприємства —
без цього зв’язку кадрова політика втрачає
будь-який сенс.
На формування кадрової політики, її зміст і
положення впливають два фактори:
— зовнішнього середовища, які містять в собі
нормативно-правові обмеження, ситуацію на
ринку праці, склад робочої сили;
— внутрішнього середовища, які складаються з цілей підприємства, структури організації та управління, умов праці, стилю керівництва.
Для розроблення кадрової політики доцільно
створити робочу групу, до складу якої включають керівника підприємства, ключових топменеджерів, провідних спеціалістів підприємства, фахівців з управління персоналом, а в
низці випадків — і запрошених консультантів.

К

Етапи розроблення
Можна виділити такі етапи розроблення кадрової політики:
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1. Збір інформації, оцінка поточної ситуації на
підприємстві (стратегія та цілі підприємства, бізнес-план, оргструктура, структура персоналу тощо).
2. Аналіз наявних ресурсів (фінансових, інформаційних, людських і т. п.).
3. Розроблення та узгодження загальних
принципів кадрової політики, визначення ключових моментів і пріоритетів.
4. Офіційне затвердження Положення про кадрову політику підприємства.
5. Інформування трудового колективу підприємства про розроблену кадрову політику.

Структура документа
Положення кадрової політики є фундаментом
технологій управління персоналом, що застосовуються на підприємстві (див. Зразок).
Механізм реалізації кадрової політики конкретизується у відповідних положеннях та регламентах (наприклад, про адаптацію персоналу,
навчання, кадровий резерв, порядок оплати праці та інше). Інструментами реалізації кадрової
політики виступають кадрове планування, поточна кадрова робота, заходи з підвищення кваліфікації, соціальний захист персоналу тощо.
Правильно підібрана кадрова політика забезпечує:
— своєчасне укомплектування кадрами працівників і фахівців з метою забезпечення безперебійного функціонування виробництва, своєчасного освоєння нової продукції;
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Зразок

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХХХ»
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор
_________ ______________
(підпис)

(прізвище, ініціали)

«____» _____________ 20__ р.
Положення про кадрову політику підприємства
I. Загальні положення.
1.1. Концепція кадрової політики являє собою основний напрям роботи в галузі управління персоналом.
1.2. Політика управління персоналом Публічного акціонерного товариства «ХХХ» (далі —
Товариство) виходить з положень бізнес-стратегії підприємства, яка визначає довгострокові, середньострокові та короткострокові цілі, шляхи їх досягнення та ключові показники, що
відображають ступінь досягнення цих цілей, і сприяє реалізації бізнес-стратегії.
1.3. Успішна робота Товариства передбачає подальший розвиток ключових конкурентних
переваг, серед яких:
— масштаб підприємства;
— стабільність і орієнтація на довгостроковий розвиток;
— активний розвиток міжнародних перевезень, досвід роботи на міжнародному ринку;
— професіоналізм працівників і традиції підприємства;
— соціальна орієнтованість підприємства.
1.4. Стратегічні цілі роботи з персоналом:
— домогтися повної кількісної та якісної відповідності складу персоналу стратегічним
цілям Товариства і підтримувати цю відповідність;
— забезпечити спадкоємність традицій і корпоративних цінностей Товариства під час
набору та підготовки фахівців;
— забезпечити високий рівень мотивації персоналу на виконання цілей і завдань Товариства;
— забезпечити достатній рівень задоволеності персоналу роботою на підприємстві.
1.5. Реалізація політики управління персоналом — це відповідальність усіх керівників
Товариства, яким надають підтримку працівники відділу кадрів, які здійснюють загальне
керівництво процесами управління персоналом.
1.6. Усі внутрішні документи, правила і процедури, які використовуються Товариством з
метою реалізації політики управління персоналом, розробляються і виконуються у суворій
відповідності з законодавством України.
1.7. Реалізація політики управління персоналом передбачає чітке та своєчасне надання
інформації та обмін нею відповідно до існуючих правил і процедур між усіма сторонами,
залученими в процеси управління персоналом.
1.8. Товариство прагне мати стабільний статус «кращого роботодавця» серед як вже
працюючих на підприємстві осіб, готових і здатних принести максимальну користь, так і тих,
яких підприємство прагне залучити до співпраці.
II. Політика в галузі управління складом персоналу.
2.1. Для залучення кандидатів на роботу Товариство буде:
— регулярно проводити оцінку наявного персоналу та на основі зведених результатів такої
оцінки визначати розбіжності між бажаним і наявним рівнем розвитку працівників, а також
встановлювати, наскільки динаміка розвитку персоналу відповідає динаміці розвитку Товариства;
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— постійно відслідковувати тенденції на ринку праці;
— проводити цілеспрямовану політику просування корпоративного бренду на ринку праці;
— удосконалювати взаємини з цільовою групою провідних навчальних закладів, проводити спеціальні заходи з пошуку та відбору талановитих випускників навчальних закладів.
(доповнити/змінити перелік у разі необхідності)
2.2. У разі заміщення вакансій за інших рівних умов Товариство віддає перевагу:
— «внутрішнім» кандидатам, розширюючи таким чином можливості для розвитку
кар’єри працівників різних підрозділів підприємства;
— молодим фахівцям.
(доповнити/змінити перелік у разі необхідності)
2.3. Товариство не допускає дискримінації під час прийняття на роботу за будь-якими
мотивами, суворо дотримуючись вимог чинного законодавства України.
2.4. Основним джерелом поповнення кадрового складу є випускники профільних вищих
навчальних закладів.
III. Політика в галузі навчання персоналу.
3.1. Товариство орієнтується передусім на навчання та розвиток необхідних навичок і
компетенцій у своїх працівників, а також на залучення й розвиток молодих фахівців, що висуває особливі вимоги до корпоративної системи навчання та розвитку, яка повинна:
— ґрунтуватися на бізнес-планах і посадових вимогах;
— вибудовуватися за принципом пріоритету виявлених потреб у навчанні різних груп
персоналу;
— використовувати весь арсенал засобів і способів навчання, виходячи з економічної та
методологічної доцільності їх застосування.
3.2. Товариство проводить навчання працівників з охорони праці, техніки безпеки та іншим аналогічним напрямами, що пропонуються чинним законодавством.
IV. Політика в галузі мотивації персоналу.
4.1. Товариство прагне створити ефективну систему загальної винагороди, метою якої є
залучення, утримання та стимулювання працівників, чия кваліфікація і результативність забезпечуватимуть успішне досягнення цілей з мінімальними витратами.
4.2. Загальна винагорода поділяється на матеріальну та нематеріальну.
4.3. Під нематеріальною винагородою маються на увазі всі форми визнання досягнень і
застосування заохочень, цінність яких для працівника не визначається та не вичерпується їх
безпосереднім грошовим еквівалентом. Нематеріальна винагорода містить як державні, так
і корпоративні нагороди.
4.4. Матеріальна винагорода складається з фіксованої частини (базова зарплата) та
змінної частини (преміальні виплати).
4.5. Розмір матеріальної винагороди кожного працівника підприємства залежить від таких факторів, як:
— рівень професійної компетентності;
— досягнуті результати за певний період, відображені у розмірі преміальних виплат за
цей період;
— рівень оплати подібних досягнень на підприємствах з аналогічною Товариству сферою
діяльності.
4.6. Під час оцінки конкурентоспроможності рівнів оплати праці своїх працівників Товариство враховує фіксовану та змінну частини прямої матеріальної винагороди.
4.7. Товариство проводить регулярний аналіз інфляції та змін купівельної спроможності
винагороди і приймає необхідні рішення залежно від динаміки ринкових змін і фінансових
можливостей підприємства.
4.8. Розмір змінної частини матеріальної винагороди залежить від досягнень Товариства
в цілому, його окремих підрозділів, груп та колективу працівників або окремих працівників,
узгоджених цілей і завдань, відображених у бізнес-плані Товариства.
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Система преміальних виплат служить для заохочення як досягнення індивідуальних цілей, так і відповідальності за досягнення колективних корпоративних цілей і завдань.
4.9. Непряма матеріальна винагорода, що надається Товариством у формі програм соціального захисту працівників, є невід’ємною частиною системи загальної винагороди та враховується Товариством під час оцінки привабливості та конкурентоспроможності наданої загальної
винагороди.
4.10. Товариство прагне використовувати єдині принципові підходи до системи загальної
винагороди, включаючи єдину систему посадових розрядів і базовий набір додаткових пільг.
V. Політика в галузі корпоративної культури.
5.1. Корпоративна культура підприємства базується на традиціях, що сформувалися за
всю історію його існування. До цінностей, які лежать в основі корпоративної культури, відносяться:
— прагнення до успіху, швидкий технічний розвиток;
— творча атмосфера, висока трудова активність;
— виконавча дисципліна;
— повага до колег по роботі, дотримання етики взаємовідносин;
— відданість цілям Товариства та повага до його традицій;
— підтримання соціальної стабільності;
— повага до людей літнього віку, позитивний настрій стосовно молоді.
VI. Політика в галузі обліку персоналу та трудових відносин.
6.1. Товариство суворо дотримується Кодексу законів про працю України, інших державних нормативних актів, що стосуються трудових відносин, а також колективного договору
та інших локальних актів Товариства.
6.2. Товариство прагне забезпечити сучасний рівень обладнання та стану робочих місць
працівників.
(доповнити перелік у разі необхідності)

— формування необхідного рівня трудового
потенціалу колективу підприємства у разі мінімізації витрат (економія в розумних межах витрат, пов’язаних з наймом працівників, підготовкою кадрів з урахуванням витрат не тільки в
поточному періоді, а й на подальшу перепідготовку та підвищення кваліфікації);
— стабілізацію колективу підприємства завдяки врахуванню інтересів працівників, надання можливостей для кваліфікаційного зростання і отримання інших пільг;
— формування стійкої мотивації до високопродуктивної праці;

— раціональне використання робочої сили за
кваліфікацією та відповідно до спеціальної підготовки.
Проте зверніть увагу, що досягнення цих результатів можливе лише у разі правильної оцінки здійснення кадрової політики в конкретних
організаційно-технічних і соціальних умовах й
таку оцінку необхідно провести ще на стадії вибору кадрової політики.

Тимур АЛІЄВ,
консультант з кадрового діловодства

З наступного номера газети ви зможете дізнатися, навіщо підприємству потрібне Положення
про добір персоналу та яка інформація має у ньому міститися, а також ознайомитися
зі зразком відповідного документа
40
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Зміна № 2
до Класифікатора професій:
що нового?
Зміни до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327
(далі — КП), вносяться зазвичай тоді, коли накопичується певна «критична маса»
пропозицій, що відображають сучасний стан професійно-класифікаційних напрацювань та кадрові потреби підприємств, установ, організацій (далі — підприємство).
Не стала виключенням й чергова Зміна № 2, яку було нещодавно затверджено —
її очікували не лише користувачі, які регулярно надавали свої пропозиції щодо оновлення КП, а й більшість працівників відділів кадрів. Отож, наразі з’ясуємо, які професійні назви робіт були скасовані Зміною № 2, які — внесені до КП, а які змінені.
освід застосування матеріалів КП свідчить, що користувачам цього національного стандарту, особливо працівникам, які заповнюють трудові книжки, складають
штатний розпис на підприємстві, виконують
інші функції кадрової служби або оформлюють
іншу документацію професійної сфери, необхідно добре орієнтуватися не тільки у матеріалах КП, але й у змінах та доповненнях до нього. Відповідно до положень Закону України «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 р.
№ 2408-ІІІ, до чинного КП наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 18 листопада 2014 р. № 1361 затверджено
Зміну № 2.
Розгляд цих документів свідчить, що скасування, зміни та внесення професійних назв робіт поширюється на низку професій, що застосовуються у сфері підприємницької діяльності.
Таким чином, працівникам відділів кадрів слід
звернути пильну увагу на зміст запроваджених
змін (особливо після дати набрання ними чинності).
Отже, користувачам КП слід відстежувати вихід таких Змін, та, за необхідності, вносити відповідні корективи до штатного розпису та інших
відповідних документів своїх підприємств.

Д
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Зміна № 2 до КП набирає чинності з 1 березня
2015 року (п. 1 наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 18 листопада 2014 р.
№ 1361).

Викладення матеріалу Зміни № 2 до КП згідно з підходами професійно-класифікаційної
системи в Україні відбувається за традиційною
схемою: спочатку розглядаються професійні
угруповання, потім — професійні назви робіт.
Наразі перейдемо до безпосереднього огляду
Зміни № 2 до КП.

Професійні угруповання
Директива «СКАСУВАТИ»
Процедура скасування у Зміні № 2 до КП стосується виключно професійних угруповань менеджерів сфери харчування. Раніше ці угрупування розрізняли управлінців, які працюють у
різних закладах громадського харчування у вигляді:
— 1456.1 «Менеджери (управителі) в ресторанах»;
— 1456.2 «Менеджери (управителі) в кафе,
барах, їдальнях»;
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— 1456.3 «Менеджери (управителі) на підприємствах, які готують та постачають готові
страви».
Однак тепер у сфері послуг спостерігається
розмаїття закладів харчування (окрім зазначених — це піцерії, бістро, фаст-фуди тощо) і закономірно постали питання: «Як класифікувати
нових управителів у галузі харчування? Чи продовжувати вже сформований перелік «менеджерів»?». Відповіддю на них стало скасування трьох
вищезазначених угруповань та поява у Зміні
№ 2 до КП нового «об’єднуючого» угруповання,
а саме:
— 1456 «Менеджери (управителі) з організації харчування», до якої й слід тепер відносити
менеджерів ресторанів, кафе, їдалень, підприємств, які готують та постачають готові
страви (див. директиву «ВНЕСТИ» щодо професійних назв робіт).
Директива «ЗМІНИТИ»
Далі у Зміні № 2 до КП наводяться зміни назв
професійних угруповань, які поки що мають
таку редакцію:
— 1456 «Менеджери (управителі) в закладах
ресторанного господарства»;
— 2142 «Професіонали в галузі цивільного будівництва»;
— 2142.1 «Наукові співробітники (цивільне
будівництво)»;
— 2142.2 «Інженери в галузі цивільного будівництва»;
— 7112 «Вибуховики»;
Після набрання чинності Зміни № 2 вказані
угрупування приймуть наступний вигляд:
— 1456 «Менеджери (управителі) з організації харчування»;
— 2142 «Професіонали в галузі будівництва»;
— 2142.1 «Наукові співробітники (будівництво)»;
— 2142.2 «Інженери в галузі будівництва»;
— 7112 «Підривники».
Окрім згаданих «управителів» видно, що термін «будівництво» наразі застосовується без
додатку «цивільне», а до «вибуховиків» (тобто
фахівців з вибухових робіт) тепер буде застосовуватися термін «підривники».
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Директива «ВНЕСТИ»
Зміною № 2 до КП вноситься лише одне нове
професійне угруповання:
— 1499 «Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності не віднесені до інших
угруповань».
Це дає наразі змогу застосовувати професійні назви менеджерів за будь-якими напрямами
діяльності вітчизняних підприємств, установ та
організацій, що не увійшли до КП окремо (див.
також директиву «ВНЕСТИ» щодо професійних
назв робіт).

Професійні назви робіт (посади)
Директива «СКАСУВАТИ»
З набранням чинності Зміни № 2 до КП, скасовуються такі професійні назви робіт як:
— 1210.1 «Директор контори»;
— 1210.1 «Керуючий санацією»;
— 1210.1 «Ліквідатор підприємств-боржників»;
— 1210.1 «Розпорядник майна підприємствборжників»;
— 1221.2 «Помічник лісничого»;
— 1456.1 «Менеджер (управитель) ресторану»;
— 1456.2 «Менеджер (управитель) кафе (бару,
їдальні)»;
— 1456.3 «Менеджер (управитель) підприємства з приготування та постачання готових
страв»;
— 1475 «Менеджер (управитель) з маркетингу»;
— 2114.2 «Палеонтолог»;
— 3498 «Фахівець з бібліотечної справи»;
— 4141 «Мімеографер»;
— 8290 «Скручувальник виробів кабельного
виробництва».
Як видно з наведеного переліку, привертають
до себе увагу позиції вже згаданих «менеджерів
сфери громадського харчування», які можна
буде й надалі застосовувати з кодом 1456.
Директива «ЗМІНИТИ»
Суттєві оновлення у Зміні № 2 до КП відносяться саме до змінення професійних назв робіт (зі збереженням коду), які у цілях зручності співставлення у цій статті ми наведемо у
Таблиці.
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Таблиця
Код

Професійна назва роботи до Зміни № 2

Професійна назва роботи з врахуванням Зміни № 2

1222.2

«Керівник групи з буровибухових робіт»

«Керівник групи з буропідривних робіт»

2142.1

«Молодший науковий співробітник
(цивільне будівництво)»

«Молодший науковий співробітник
(будівництво)»

2142.1

«Науковий співробітник (цивільне будівництво)»

«Науковий співробітник (будівництво)»

2142.1

«Науковий співробітник-консультант
(цивільне будівництво)»

«Науковий співробітник-консультант
(будівництво)»

2147.2

«Інженер з буровибухових (вибухових) робіт»

«Інженер з буропідривних (підривних) робіт»

2147.2

«Інженер з піротехнічних, саперних
та вибухових робіт»

«Інженер з піротехнічних, саперних
та підривних робіт»

2149.2

«Інженер з підводно-вибухових робіт»

«Інженер з підводно-підривних робіт»

2149.2

«Інженер-технолог з переробки промислових
та побутових відходів»

«Інженер-технолог з переробки відходів»

2221.2

«Лікар станції (відділення) швидкої
та невідкладної медичної допомоги»

«Лікар з медицини невідкладних станів»

2423

«Спеціаліст-вибуховик»

«Спеціаліст-підривник»

2460

«Єпископ (архієпископ, митрополит, голова
об’єднання, старший пресвітер)»

«Єпископ (архієпископ, митрополит, голова
об’єднання, старший пресвітер і т. ін.)»

2460

«Священослужитель (пастор, пресвітер)»

«Священослужитель (пастор, пресвітер і т. ін.)»

«Фахівець із гостинності в місцях розміщення
(готелі, туристичні комплекси та ін.)»

«Фахівець із гостинності
(готелі, туристичні комплекси та ін.)»

3117

«Фахівець з піротехнічних, саперних
та вибухових робіт»

«Фахівець з піротехнічних, саперних
та підривних робіт»

3221

«Фельдшер станції (відділення) швидкої
та невідкладної медичної допомоги»

«Фельдшер з медицини невідкладних станів»

3340

«Інструктор вибухових робіт»

«Інструктор підривних робіт»

3422

«Агент з митного оформлення вантажів та товарів»

«Агент з митного оформлення»

3432

«Конторський (офісний) службовець
(недержавні установи юриспруденції)»

«Офісний службовець (недержавні установи
юриспруденції»

3432

«Конторський (офісний) службовець (страхування)»

«Офісний службовець (страхування)»

4111

«Конторський (офісний) службовець (друкування)»

«Офісний службовець (друкування)»

4121

«Конторський (офісний) службовець (аудит)»

«Офісний службовець (аудит)»

4121

«Конторський (офісний) службовець (аукціон)»

«Офісний службовець (аукціон)»

4121

«Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)»

«Офісний службовець (бухгалтерія)»

4121

«Конторський (офісний) службовець (каса)»

«Офісний службовець (каса)»

4121

«Конторський (офісний) службовець
(розрахунок собівартості)»

«Офісний службовець (розрахунок собівартості)»

4122

«Конторський (офісний) службовець
(боргові зобов’язання)»

«Офісний службовець (боргові зобов’язання)»

4122

«Конторський (офісний) службовець
(застава та іпотека)»

«Офісний службовець (застава та іпотека)»

4122

«Конторський (офісний) службовець (інвестиції)»

«Офісний службовець (інвестиції)»

2482.2
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Таблиця. Закінчення
4122

«Конторський (офісний) службовець (кредит)»

«Офісний службовець (кредит)»

4122

«Конторський (офісний) службовець (оцінка вартості)»

«Офісний службовець (оцінка вартості)»

4122

«Конторський (офісний) службовець (статистика)»

«Офісний службовець (статистика)»

4122

«Конторський (офісний) службовець (цінні папери)»

«Офісний службовець (цінні папери)»

4131

«Конторський (офісний) службовець (постачання)»

«Офісний службовець (постачання)»

4131

«Конторський (офісний) службовець
(реєстрація та облік)»

«Офісний службовець (реєстрація та облік)»

4131

«Конторський (офісний) службовець
(складське господарство)»

«Офісний службовець (складське господарство)»

4132

«Конторський (офісний) службовець
(планування виробництва)»

«Офісний службовець (планування виробництва)»

4133

«Конторський (офісний) службовець
(перевезення вантажів)»

«Офісний службовець (перевезення вантажів)»

4141

«Конторський (офісний) службовець
(бібліотека)»

«Офісний службовець (бібліотека)»

4141

«Конторський (офісний) службовець
(копіювання документів)»

«Офісний службовець (копіювання документів)»

4141

«Конторський (офісний) службовець
(систематизація документів)»

«Офісний службовець (систематизація документів)»

4141

«Конторський (офісний) службовець
(фотокопіювання)»

«Офісний службовець (фотокопіювання)»

4144

«Конторський (офісний) службовець
(документознавство)»

«Офісний службовець (документознавство)»

4221

«Конторський (офісний) службовець
(подорожі)»

«Офісний службовець (подорожі)»

4222

«Конторський (офісний) службовець (інформація)»

«Офісний службовець (інформація)»

5133

«Перекладач жестової мови»

«Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)»

7112

«Вибуховик»

«Підривник»

8119

«Електромеханік гірничого устаткування гірничий»

«Електромеханік гірничого устаткування підземний»

8224

«Кіномеханік»

«Оператор проекційного та звукового устаткування»

Як бачимо, чимало професій офісних працівників наразі повинні застосовуватися без
застарілого терміну «конторський». Решта наведених професійних назв робіт також набуває сучасного вигляду (наприклад, «Лікар з
медицини невідкладних станів» (2221.2),
«Оператор проекційного та звукового устаткування» (8224)) або ж укрупненого (наприклад, «Інженер-технолог з переробки відходів»
(2149.2)).
Крім того, Зміною № 2 з тексту КП виключено окремі неправильні посилання на номе-

44

ри випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП)
для деяких професійних назв робіт, а саме:
— «Авіаційний технік з приладів та електроустаткування» (3115 );
— «Авіаційний технік з радіоустаткування»
(3115);
— «Авіаційний механік з планера та двигунів»
(7232);
— «Старший інспектор з експлуатації атомних станцій» (3152);
— «Агент з митного оформлення» (3422).
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Директива «ВНЕСТИ»
Тепер наведемо перелік професій, які вносяться до КП, а саме:
— 1120.1 «Уповноважений Президента України з прав дитини»;
— 1120.1 «Урядовий уповноважений з прав
інвалідів»;
— 1129.7 «Головний реставратор»;
— 1210.1 «Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)»;
— 1229.3 «Адміністратор (органи державної
влади)»;
— 1231 «Менеджер (управитель)»;
— 1232 «Директор з управління персоналом»;
— 1232 «Начальник служби»;
— 1456 «Менеджер (управитель) кафе (бару,
їдальні)»;
— 1456 «Менеджер (управитель) підприємства з приготування та постачання готових
страв»;
— 1456 «Менеджер (управитель) ресторану»;
— 1475.4 «Менеджер (управитель) з маркетингу»;
— 1499 «Менеджер (управитель)»;
— 2149.2 «Інженер біомедичний»;
— 2211.1 «Вірусолог»;
— 2211.1 «Фізіолог рослин»;
— 2212.2 «Професіонал з клінічних досліджень»;
— 2213.2 «Технолог зі зберігання та первинної переробки продукції рослинництва»;
— 2213.2 «Технолог-дослідник зі зберігання
та первинної переробки продукції рослинництва»;
— 2412.2 «Оцінювач професійної кваліфікації»;
— 2490 «Помічник арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)»;
— 3111 «Асистент геолога»;
— 3111 «Асистент геофізика»;
— 3111 «Асистент геохіміка»;
— 3111 «Асистент гідрогеолога»;
— 3111 «Асистент професіонала з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних
робіт»;
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— 3111 «Лаборант з безпеки та якості будівельної продукції»;
— 3436.9 «Помічник лісничого»;
— 3449 «Державний інспектор з ринкового
нагляду»;
— 3475 «Тренер-методист»;
— 3479 «Фахівець з бібліотечної справи»;
— 7139 «Лицювальник (будівельний)»;
— 7139 «Монтажник світлопрозорих та вентильованих фасадів»;
— 7249 «Електромонтажник будівельний»;
— 8212 «Оператор мобільної установки холодного ресайклінгу»;
— 8282 «Скручувальник виробів кабельного
виробництва».
Як видно з наведеного переліку, професійна
назва роботи у вигляді «менеджер (управитель)»
може міститися в угрупуваннях 1231 «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних,
юридичних та адміністративних та інші керівники» та у внесеному Зміною № 2 до КП угрупованні 1499 «Менеджери (управителі) в інших
видах економічної діяльності не віднесені до інших угруповань». Крім того, до КП внесено низку професійних назв робіт вищих державних
службовців, працівників сфери медицини, досліджень (асистенти) та «робітничих» професійних назв робіт.
Завершуючи огляд змісту Зміни № 2 до КП,
підкреслимо, що іноді (з технічних, організаційних, евроінтеграційних причин) трапляється
й так, що внесення або скасування професійних назв робіт, що затверджуються черговою
Зміною відміняє відповідні зміни з попередньої.
Тому усім, хто користується КП слід тримати на
контролі не тільки положення цього стандарту,
а й усіх Змін та доповнень до нього.
У даному випадку мова йде про Зміни та доповнення № 1, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 16 серпня 2012 р. № 923, що також мають
враховуватися кадровиками у повсякденній роботі.

Олександр НОСІКОВ,
консультант
з кадрового діловодства
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ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Поставте своє запитання нашим фахівцям (надішліть його на
адресу редакції: газета «Консультант Кадровика», а/с 186, вул. М. Раскової, 11, корп. А, м. Київ, 02660 або за факсом 0 (44) 568-50-60) і чекайте
на відповідь у найближчих номерах газети.
Також у вас є можливість відвідати сайт улюбленого видання:
www.kadrhelp.com.ua і задати свої запитання на форумі.

Що робити, якщо відбиток печатки у трудовій книжці працівника, якою засвідчено запис про його прийняття на роботу, погано видно — можна з іншого боку
поставити печатку ще раз?
Після запису про прийняття на роботу печатку ставити не потрібно.
Усі відомості про роботу, що внесені до трудової книжки за час роботи на підприємстві, слід
засвідчити підписом керівника підприємства
(або спеціально уповноваженої ним особи) та
печаткою підприємства чи відділу кадрів лише
після внесення запису про звільнення працівника (п. 4.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним
наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня
1993 р. № 58, далі — Інструкція № 58). Тому Вам
не потрібно перейматися питанням, що відбиток печатки погано видно — його взагалі там не
повинно було бути. Проте, якщо вже так вийшло, то, хоча наявність печатки після запису про
прийняття на роботу і є помилкою, залиште усе
як є — просто не має сенсу «бруднити» трудову
книжку працівника записами про «недійсність
такого-то запису», якщо загалом запис є вірним,
внесений згідно з правилами Інструкції № 58 й
уся помилка — лише зайво проставлена печатка
(але надалі, звісно, будьте уважніші).
Ситуація була б трохи складнішою, якби було
погано видно печатку, проставлену після внесення запису про звільнення працівника (тобто
ту, якою, поряд з підписом керівника, засвідче-

но усі записи у трудовій книжці про роботу працівника на певному підприємстві). Як частенько
буває, ані у самій Інструкції № 58, ані хоча б у
листах Міністерства соціальної політики України чи Міністерства юстиції України, не має вказівок, що слід робити у подібних випадках. На
практиці, зазвичай, використовуються два протилежні способи — або таки проставляється
другий відбиток печатки, або — ні. Кожен з варіантів має свої переваги й недоліки. Так, проставлена двічі печатка є помилкою щодо правил
ведення трудових книжок працівників (звісно, в
Інструкції № 58 не передбачено пряму заборону
на дублювання відбитку печатки, проте й дозволу немає, тому інспектори з праці можуть це
трактувати на власний розсуд), водночас цей
спосіб є дуже простим та швидким виходом з описаної ситуації. У разі ж обрання другого варіанта
ніхто не зможе стверджувати, що Ви якимось чином порушили вимоги Інструкції № 58, а оскільки найменування підприємства Ви й так мали
проставляти перед записом про прийняття на
роботу, то, напевно, його можна буде все ж таки
«розпізнати», прочитавши назву підприємства
перед записом про прийняття працівника на роботу. Але у такому випадку працівникові для
підтвердження стажу слід видати довідку, що
цей працівник з такого-то по таке-то число працював на Вашому підприємстві.

У зв’язку зі зменшенням фінансування ліквідується управління капітального
будівництва, що входить до складу державного підприємства (з кількох відділів
управління буде створено лише один). Чи можна звільнити одиноку матір, яка
наразі займає посаду інженера-проектувальника, якщо аналогічних посад на
підприємстві немає, а від інших, не «інженерних», вона відмовляється?
Теоретично — ні, практично — можна.
Відповідно до ч. 3 ст. 184 Кодексу законі про
працю України (далі — КЗпП) звільнення, зо-
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крема, одиноких матерів, за ініціативою роботодавця (у тому числі й у разі скорочення штату)
заборонено (окрім випадків повної ліквідації
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підприємства (саме підприємства, а не його
структурного підрозділу)). Крім того, у ст. 42
КЗпП передбачено, що в разі скорочення чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами
в організації виробництва і праці переважне
право на залишення на роботі надається особам, у сім’ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком.
Отже, якщо у Вас на підприємстві провадиться реорганізація й замість кількох відділів
створюється один новий, то одинокій матері
слід запропонувати роботу в новоствореному
відділі відповідно до кваліфікації або, за її згодою, в інших структурних підрозділах підприємства, не погіршуючи при цьому умови та оплату праці.
Але це було з теоретичної сторони, яка лише
доводить, що одиноку матір не можна звільнити, пропонуючи нижчу посаду на підприємстві,
лише за п. 1 ст. 40 КЗпП (тобто внаслідок скоро-

чення штату) чи будь-яких інших підстав за ініціативою роботодавця. Водночас, у подібних випадках на практиці дуже часто використовується
інший спосіб — працівник попереджається не
про звільнення внаслідок скорочення штату, а
про зміну умов праці, пов’язану зі змінами в організації виробництва та умов праці. За таких
обставин працівникові (у тому числі й одинокій
матері) слід повідомити за два місяці, що на підприємстві немає вакантних місць, які б відповідали її теперішній посаді, й надати перелік посад, які вона могли б займати. А от якщо
працівниця відмовиться від усіх запропонованих посад, то її можна взагалі звільнити (але не
за п. 1 ст. 40 КЗпП, а за п. 6 ст. 36 КЗпП (внаслідок відмови від продовження роботи у змінених
умовах праці), що не є звільненням за ініціативи роботодавця, а тому на таку підставу й не розповсюджується заборона на звільнення одиноких матерів.

Наш керівник планує усіх співробітників перевести (за їх згодою)
з безстрокового на строковий трудовий договір — яким чином
це можна зробити?
Насамперед слід упевнитися, що рішення
Вашого керівника є правомірним.
Зверніть увагу, що для того, аби укласти з
працівником строковий трудовій договір навіть під час його прийняття на роботу (а тим
більше — як у Вашому випадку вже з працюючим за безстроковим договором працівником)
можливо лише за умови, якщо трудові відносини неможливо встановити на невизначений
строк або внаслідок характеру подальшої роботи (наприклад, у разі сезонних робіт), або умов
її виконання (наприклад, якщо працівник, що
раніше виконував цю роботу, перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трьох років).
Інакше, лише за бажанням Вашого керівництва, укладення строкового договору є неправомірним й він вважатиметься безстроковим.
Але якщо у Вас таки є підстави для «переукладення» безстрокового трудового договору на
строковий, то робиться це за схемою зміни істотних умов праці:

№ 3 (87), 2 лютого 2015

1) Видається наказ по підприємству, в якому мають бути викладені причини, що обумовили необхідність масового переведення працівників з безстрокових на строкові до говори.
2) Усі працівники попереджаються про зміну
істотних умов праці не пізніше, аніж за два місяці.
3) Від працівників отримується згода на такі
зміни (вони можуть її надати окремою заявою
або дописати в повідомленні).
4) Видається ще один наказ — про фактичне
запровадження змін.
5) Проводиться звільнення працівників, які
відмовилися від роботи у нових умовах, за п. 6
ст. 36 Кодексу законів про працю України).
Але ще раз зверніть увагу, чи дійсно у Вас є
підстави для застосування строкових договорів — на практиці дуже важко собі уявити обставини, які б у правовому полі могли обумовити такі масові зміни.
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Співробітник написав заяву про переведення його на неповний робочий день
(4 години) — як це правильно прописати у наказі?
Оскільки заяву від працівника Ви вже отримали й, судячи з Вашого запитання, роботодавець згоден задовольнити прохання працівника,
то все що залишилося зробити — це лише видати наказ. Формулювання наказу може бути таким: «Наказую: (прізвище, ім’я та по батькові
працівника), (посада працівника), встановити

неповний робочий день тривалістю 4 години з
(дата, з якої працівник буде працювати неповний робочий день) з режимом роботи з (години,
коли працівник має бути на роботі — наприклад з 9:00 до 13:00) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу. Підстава: заява працівника (його прізвище, ініціали, дата)».

Які пільги мають працівники, обрані до складу профспілкових органів,
з огляду трудового законодавства?
Трудові гарантії для працівників підприємств, обраних до профспілкових органів, передбачені у ст. 252 Кодексу законів
про працю України та ст. 41 Закону України
«Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності» від 15 вересня 1999 р. № 1045XIV.
Провівши аналіз зазначених правових норм,
можна дійти висновку, що працівники, обрані
до профспілкових органів, мають наступні гарантії:
1) Зміна умов трудового договору, оплати
праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних
профспілкових органів, допускається лише за
попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є.
2) Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, його керівників,
профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку, допускається за
наявності попередньої згоди виборного органу,
членами якого вони є, а також вищестоящого
виборного органу цієї профспілки (об’єднання
профспілок).
3) Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, не допускається про-
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тягом року після закінчення терміну, на який
вони обиралися, крім випадків:
— повної ліквідації підприємства, установи,
організації;
— виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок
стану здоров’я, який перешкоджає продовженню цієї роботи;
— вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з
роботи чи зі служби.
Така гарантія не надається працівникам у разі
дострокового припинення повноважень у цих
органах у зв’язку з неналежним виконанням
своїх обов’язків або за власним бажанням, за винятком випадків, коли це обумовлено станом
здоров’я.
4) Працівникам, звільненим з роботи у зв’язку
з обранням їх до складу виборних профспілкових
органів, після закінчення терміну їх повноважень
надається попередня робота (посада) або, за їх
згодою, інша рівноцінна робота (посада).
5) Членам виборних профспілкових органів,
не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, надається на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням середньої
заробітної плати для участі в консультаціях і
переговорах, виконання інших громадських
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обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж дві години на
тиждень.
6) На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, надається додаткова
відпустка тривалістю до 6 календарних днів із
збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця.
Конкретний порядок надання такої відпустки
законодавством не визначений. Ця відпустка
має цільове призначення і відповідно до розділу
ІІІ Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР належить до додаткових відпусток у зв’язку з навчанням. Тому вона
може надаватися щорічно на час профспілкового навчання, але її загальна тривалість не може

перевищувати 6 календарних днів на календарний рік.
Підтвердним документом для надання такої
відпустки може бути лист-запрошення на профспілкове навчання із зазначенням конкретної
дати початку і тривалості цього навчання, який
подається разом із заявою працівника, обраного
до складу виборного профспілкового органу підприємства, з проханням про надання цієї відпустки.
7) За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє
на підприємстві, зберігаються соціальні пільги
та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. За рахунок коштів підприємства цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги,
якщо це передбачено колективним договором.

Яка різниця між роботами у надурочний час і роботами у святкові
та неробочі дні (найбільше цікавить різниця в їх оплаті)?

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість
робочого дня (тобто роботи, що виконуються
у робочі дні, але поза межами робочого часу).
Роботодавець може застосовувати надурочні
роботи лише з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи,
організації та лише у виняткових випадках, що
визначаються законодавством, а саме:
— при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення громадського
або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків;
— при проведенні громадсько необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту,
зв’язку — для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх
функціонування;
— при необхідності закінчити почату роботу,
яка внаслідок непередбачених обставин чи ви-
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падкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний
робочий час, коли припинення її може призвести
до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого
устаткування, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості працівників;
— при необхідності виконання вантажнорозвантажувальних робіт з метою недопущення
або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення;
— для продовження роботи при нез’явленні
працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви (в цих випадках роботодавець
зобов’язаний негайно вжити заходів до заміни
змінника іншим працівником).
Надурочні роботи не повинні перевищувати
для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Роботодавець повинен вести облік надурочних робіт
кожного працівника (ст. 65 КЗпП).
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Щодо оплати роботи в надурочний час, то
згідно зі ст. 106 КЗпП за погодинною системою
оплати праці ця робота оплачується в подвійному розмірі годинної ставки, а за відрядною — виплачується доплата у розмірі 100 відсотків тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації,
оплата праці якого здійснюється за погодинною
системою (за всі відпрацьовані надурочні години). У разі підсумованого обліку робочого часу
оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді. При цьому слід зважати на те, що,
як зазначено у п. 16 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від
24 грудня 1999 р. № 13, робота працівника з неповним робочим днем понад передбачений трудовим договором час, але в межах установленої
законодавством тривалості повного робочого
дня не вважається надурочною і має оплачуватися в одинарному розмірі. Так само не є надурочною робота працівника з ненормованим ро-

бочим днем понад установлену норму робочого
часу (крім випадків виконання за дорученням
роботодавця роботи, що не входила до кола його
обов’язків). Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається.
Перелік святкових та неробочих днів міститься
у ст. 73 КЗпП. Працівникам, які залучалися до роботи у святковий чи неробочий день, вона оплачується за години, відпрацьовані в ці дні: відрядникам — за подвійними відрядними розцінками;
тим, чия праця оплачується за годинними або
денними ставками, — у розмірі подвійної такої
ставки, а тим, хто одержує місячний оклад, —
у розмірі одинарної годинної або денної ставки
понад оклад, якщо ця робота провадилась у межах
місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної ставки, якщо цю норму було перевищено.
Оплата у зазначеному розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані у святковий і неробочий день. На бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може
бути наданий інший день відпочинку.

Чи потрібно виплачувати компенсацію за два дні невикористаної
щорічної відпустки працівникові, якого звільняють через місяць
після прийняття на роботу за результатами випробування?
Так, потрібно.
Відповідно до ст. 26 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) у період випробування на працівників поширюється законодавство
про працю. Отже, прийняття на роботу слід
оформляти відповідно до законодавства, а умова про випробування має бути застережена в
наказі про прийняття на роботу. Тобто трудові
відносини з працівником починаються з першого дня його роботи, а не після закінчення строку
випробування. У разі відсутності працівника
протягом строку випробування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути
продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.
Якщо ж протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на
яку його прийнято, роботодавець протягом цього
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строку вправі розірвати трудовий договір за ст.
28 КЗпП.
У ст. 24 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) передбачено, що в разі звільнення
працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної
відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Компенсація виплачується в обов’язковому порядку незалежно від
підстав звільнення працівника. Також у разі
звільнення за ст. 28 КЗпП працівникові, за його
бажанням, надається невикористана відпустка з
наступним звільненням (ст. 3 Закону № 504/96ВР). У такому випадку звільнення провадиться в
останній день відпустки.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом
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Професіограми — системні
описи для кадровиків
«Консультант Кадровика» регулярно публікує матеріали, що містять фахові поради для застосування професійних назв робіт та посад відповідно до підходів Класифікатора професій, а також
опис завдань та обов’язків, що відповідають змісту випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. У той же час, як свідчить практика проведення семінарів для кадровиків та їхні листи із запитаннями до редакції, така тема не тільки актуальна, а й потребує
постійного викладення на сторінках нашого видання. Наразі, окрім традиційного запитання: «Яку
кодифікацію має професія?», у кадровиків виникають й інші: «Чим конкретно займається працівник на тій або іншій посаді?», «Чи відноситься професія до категорії «пільгових»?», «Які вимоги висуваються до рівня підготовки працівника?» та інші. З метою надання оперативної та
ємної інформації на зазначені теми, редакцією було прийнято рішення щодо розміщення у кожному номері «Консультанта Кадровика» професіограм сучасних професій в абетковому порядку.
Отже, наші постійні читачі зможуть зібрати своєрідний «Словник професій в описах» та використовувати його у повсякденній практиці.

А
Автоматник
9 Короткий опис професії: Автоматник — це
робітник, який зайнятий у сфері металооброблення. Професійний шлях для нього починається
з опанування автоматичних пристроїв (автоматів) на промислових підприємствах галузі машинобудування. На початку трудового шляху автоматник оброблює нескладні деталі з металу:
відрізає частини заготівок, нарізає (різьбу, шліци) на однотипних верстатах-автоматах (2-й
розряд робіт). У подальшому йому доручають оброблювати складні й особливо складні деталі, на
які доводиться перевстановлювати різальний інструмент 6 і більше разів (тобто, здійснювати «6
переходів»). Крім того, автоматник обслуговує та
підналагоджує декілька одночасно працюючих
автоматів, що можуть складати єдину автоматичну лінію.
9 Зміст роботи: Автоматник встановлює на
автомат(ти) металеві заготівки, підводить ріжучий
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інструмент, запускає верстати згідно із передбаченою програмою, здійснює нагляд за процесом оброблення заготівок.
9 Повинен знати: Устрій та призначення механізмів верстатів-автоматів, що обслуговуються,
та їхні кінематичні схеми, призначення й правила застосування універсальних і спеціальних
пристосувань, контрольно-вимірювальних інструментів, поняття про допуски й посадки, квалітети й параметри шорсткості.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Уважність, фізична витривалість, хороша пам’ять,
розвинена координація рухів, здатність до сприйняття нової технічної інформації.
9 Умови праці: Постійно в цеху із підвищеним рівнем шуму.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта.
9 Затребуваність на ринку праці: Збалансована.
9 Рівень заробітної плати: 3 600 – 4 300 грн
на місяць.
9 Кодування: Ця професія у Національному
класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор
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професій» (далі — КП) має код КП 8211. У КП
ця професія належить до підкласу «Верстатники», у Національному класифікаторі України ДК
009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі — КВЕД) — до групи 25.6 «Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
механічне оброблення металевих виробів».

Авторемонтник
9 Короткий опис професії: Авторемонтник
працює у маленьких автосервісах, виконуючи
роль своєрідного «автослюсаря-універсала»: цей
робітник виконує увесь автосервісний комплекс
робіт, тобто, «від і до».
9 Зміст роботи: Авторемонтник виконує автожестяні роботи (виправлення, шпаклювання
післяаварійних машин і підготовка їх до малярних робіт), малярні роботи (груба і остаточна
шліфовка кузова; підготовка автомобіля до фарбування; фарбування автомобіля), механічнодіагностичні роботи в основних вузлах автомобіля, попередньо визначивши причини поламки,
й, нарешті, авто-електричні роботи (усунення
несправностей в електричних ланцюгах та електроніці автомобіля).
9 Повинен знати та уміти: Авторемонтник
повинен знати загальну побудову, кінематичну і
електричну схеми автомобілів (вітчизняних та іномарок), володіти ремонтним інструментом, застосовувати спеціальні ремонтні приладдя та уміти
виконувати практично усі роботи, які у спеціалізованих автосервісах виконують вузькоспеціалізовані робітники, яких на слензі автолюбителів прийнято називати «кузовниками», «мотористами»,
«фахівцями з ремонту коробки передач», «автоелектриками», «ходовиками» тощо.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Уважність, фізична витривалість, комунікативність, толерантність, розвинена координація рухів.
9 Умови праці: Постійно в гаражі або в ангарі, із середнім рівнем шуму.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта.
9 Рівень заробітної плати: 6 800 – 9 000 грн на
місяць (залежно від спеціалізації та кваліфікації).
9 Кодування: Код КП — 7239. Ця професія у
КП належить до підкласу «Укрупнені професії
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механіків, слюсарів та монтажників механічного устаткування», у КВЕД — до групи 45.20 «Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів».

Агрохімік
9 Короткий опис професії: Головним завданням агрохіміка є вивчення круговороту речовин у землеробстві й визначення відповідних
заходів впливу на хімічні й біологічні процеси,
що відбуваються в ґрунті та рослині, а також на
його основі — організація заходів, що сприяють
підвищенню врожайності і поліпшенню якості
сільськогосподарської продукції.
9 Зміст роботи: Агрохімік розроблює і
впроваджує агрохімічні заходи, що стосуються
відтворення та підвищення родючості ґрунтів,
високоефективного використання мінеральних, і органічних добрив, збільшення врожайності сільськогосподарських культур.
9 Повинен знати та уміти: Досконало знати теорію агрохімії, досягнення науки та передовий досвід у галузі застосування добрив,
отрутохімікатів та гербіцидів у сільському господарстві. Уміти бути підготовленим практиком,
який запроваджує передові агрохімічні методи, враховуючи біологічні особливості вирощування рослин, ґрунтово-кліматичні умови району
та потреби використання хімічних засобів, добрив, а також правильність внесення їх до ґрунту.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Аналітичний склад розуму, міцне здоров’я, готовність у будь-яку погоду проводити багато
часу на відкритому повітрі, багато переміщуватися; наполегливість, терплячість.
9 Умови праці: В офісі, лабораторії та у польових умовах.
9 Кваліфікаційні вимоги: Повна вища освіта
аграрного профілю.
9 Рівень заробітної плати: 3 500 – 4 800 грн
на місяць.
9 Кодування: Код КП — 2213.2, у КП професія належить до підкласу «Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали споріднених професій», у КВЕД — до розділу 01
«Сільське господарство, мисливство та надання
пов’язаних із ними послуг».
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Штрафи за порушення
трудового законодавства
січня 2015 року набрав чинності Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду
оплати праці» від 28 грудня 2014 р. № 77-VIII,
яким, зокрема, посилено відповідальність роботодавців за порушення законодавства про

1

працю шляхом внесення відповідних змін до
Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП) та Кодексу України про адміністративні
правопорушення (далі — КУпАП). Види порушень і нові розміри штрафів шукайте у Таблиці 1
та пам’ятайте, що сплата штрафу не звільняє
від усунення порушень законодавства про
працю.
Таблиця 1

Порушення
Фактичний допуск працівника до роботи без
оформлення трудового договору (контракту),
оформлення працівника на неповний робочий час у
разі фактичного виконання роботи повний робочий
час, установлений на підприємстві, та виплати
заробітної плати (винагороди) без нарахування
та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування та податків
Порушення встановлених строків виплати
заробітної плати працівникам, інших виплат,
передбачених законодавством про працю, більш як
за один місяць, виплата їх не в повному обсязі
Недотримання мінімальних державних гарантій
в оплаті праці

Порушення інших вимог трудового законодавства,
крім передбачених абз. 2 – 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП
Порушення встановлених термінів виплати пенсій,
стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному
обсязі, терміну надання посадовими особами
підприємств, установ, організацій незалежно
від форми власності та фізичними особами –
підприємцями працівникам, у тому числі колишнім,
на їхню вимогу документів стосовно їх трудової
діяльності на даному підприємстві, в установі,
організації чи у фізичної особи – підприємця,
необхідних для призначення пенсії (про стаж,
заробітну плату тощо), визначеного Законом України
«Про звернення громадян», або надання зазначених
документів, що містять недостовірні дані, порушення
терміну проведення атестації робочих місць за
умовами праці та порядку її проведення, а також інші
порушення вимог законодавства про працю
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На кого накладається
штраф
юридичних та фізичних
осіб – підприємців, які
використовують найману
працю

Розмір штрафу*

Підстава

тридцятикратний
розмірі МЗП за
кожного працівника,
щодо якого скоєно
порушення

абз. 2 ч. 2
ст. 265 КЗпП

юридичних та фізичних
осіб – підприємців, які
використовують найману
працю

трикратний розмір
МЗП

абз. 3 ч. 2
ст. 265 КЗпП

юридичних та фізичних
осіб – підприємців, які
використовують найману
працю
юридичних та фізичних осіб –
підприємців, які використовують найману працю
посадових осіб підприємств,
установ і організацій
незалежно від форми
власності та громадян –
суб’єктів підприємницької
діяльності

десятикратний розмірі
МЗП за кожного
працівника, щодо якого
скоєно порушення
однократний розмір
МЗП

абз. 4 ч. 2
ст. 265 КЗпП

абз. 5 ч. 2
ст. 265 КЗпП

від тридцяти до ста
НМДГ

ч. 1 ст. 41
КУпАП
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Таблиця 1. Закінчення
Повторне протягом року вчинення порушення,
передбаченого ч. 1 ст. 41 КУпАП, за яке особу вже
було піддано адміністративному стягненню, або ті
самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної
жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх
замінює і виховує дитину віком до 14 років або
дитину-інваліда

посадових осіб
підприємств, установ і
організацій незалежно
від форми власності
та громадян – суб’єктів
підприємницької діяльності

від ста до трьохсот
НМДГ

ч. 2 ст. 41
КУпАП

Фактичний допуск працівника до роботи без
оформлення трудового договору (контракту),
допуск до роботи іноземця або особи без
громадянства та осіб, стосовно яких прийнято
рішення про оформлення документів для
вирішення питання щодо надання статусу біженця,
на умовах трудового договору (контракту) без
дозволу на застосування праці іноземця або особи
без громадянства

посадових осіб
підприємств, установ і
організацій незалежно
від форми власності
та громадян – суб’єктів
підприємницької діяльності

від п’ятисот до однієї
тисячі НМДГ

ч. 3 ст. 41
КУпАП

Повторне протягом року вчинення порушення,
передбаченого ч. 3 ст. 41 КУпАП, за яке особу вже
було піддано адміністративному стягненню

посадових осіб підприємств,
установ і організацій незалежно від форми власності
та громадян – суб’єктів
підприємницької діяльності

від однієї тисячі до
двох тисяч НМДГ

ч. 4 ст. 41
КУпАП

Порушення вимог законодавчих та інших
нормативних актів про охорону праці, крім
порушення, передбаченого ч. 6 ст. 41 КУпАП

посадових осіб
підприємств, установ і
організацій незалежно
від форми власності,
громадян – суб’єктів
підприємницької діяльності
та на працівників

від двадцяти до сорока
НМДГ (для працівників — від чотирьох до
десяти НМДГ)

ч. 5 ст. 41
КУпАП

Порушення встановленого порядку повідомлення
(надання інформації) центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері охорони праці, про нещасний випадок на
виробництві

посадових осіб підприємств,
установ і організацій незалежно від форми власності,
громадян – суб’єктів підприємницької діяльності та на фізичних осіб, які не мають
статусу підприємців і
використовують найману
працю

від двадцяти до
п’ятдесяти НМДГ

ч. 6 ст. 41
КУпАП

* Розміри штрафів прив’язані або до місячного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент
виявлення порушення (далі — МЗП), або до неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (далі — НМДГ). Розміри МЗП
на 2015 рік зазначено у ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28 грудня 2014 р. № 80-VIII
(див. Таблицю 2). Розмір НМДГ встановлено у сумі в 17 грн (п. 5. підрозділу 1 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України).

Таблиця 2
Розмір
Термін дії
місячний

погодинний

1 січня 2015 р. — 30 листопада 2015 р.

1 218 грн

7 грн 29 коп.

1 грудня 2015 р. — 31 грудня 2015 р.

1 378 грн

8 грн 25 коп.
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Усміхнись!

***

На День Святого Валентина жінка
або отримає подарунок від чоловіка,
або пилятиме його за те, що не отримала подарунка. Але і в тому, і в іншому випадку вона отримає задоволення.

***

У поштовому відділенні лисуватий чолов’яга середніх років стоїть біля прилавка і методично ставить
штамп «З коханням» на яскраво-рожеві конверти із
зображенням сердечок. Потім він дістає флакончик і
починає на конверти бризкати парфуми. Один відвідувач, якого зацікавив цей процес, підходить до нього і
питає, що це він робить. Той відповідає:
— Я відправляю тисячу листівок до дня святого Валентина з написом «Вгадай, від кого?».
— Але навіщо?!
— Так я адвокат зі шлюборозлучних справ.

***

Дружина «підлащується» до чоловіка:
— Любий, ти завжди намагався виконувати мої бажання — цього року мені так хотілося б на День Святого Валентина шубу...
— Господарочка ти моя! Завтра ж я неодмінно піду
й куплю буряк та оселедець!

Закохані молодята зайшли до ресторану повечеряти. Офіціант чекає на замовлення, проте вони не звертають на нього увагу, дивляться один одному в очі й
розмовляють:
— Ти така апетитна, як стиглий персик, я б з’їв тебе
всю...
— А ти такий солодкий, як найсмачніше тістечко...
Офіціанту це набридло й він їх запитує:
— Ну, те, що у вас є чим повечеряти, я вже зрозумів, а хоча б запивати чимось будете?

***

Хлопець звертається до дівчини:
— Галю, нам потрібно на деякий час розлучитися.
— Що сталося, Іване, ти мене розлюбив?!
— Та ні, просто незабаром 14 лютого, а там ще й 8
березня… де я візьму гроші на ці витрати…

***

Зустрічаються два приятеля, один з них вихваляється:
— Уявляєш, я своїй дружині нарешті купив золоту
каблучку, так вона вже два тижні зі мною не розмовляє!
— Чому? Їй не сподобався твій подарунок?
— Та ні, що ти — просто такою була моя умова.

8

Одним рядком
5
14 лютого — це генеральна репетиція 8 березня.
Оголошення в магазині листівок: «Суперпропозиція! Валентинки з написом «Для коханої і єдиної» — всього 12 грн
за чотири штуки!».
День святого Валентина — це чудова нагода пригадати
один одному невдалі новорічні подарунки.
Рекламний плакат на м’ясній лавці: «Тільки 14 лютого!
При купівлі 1 кг фаршу — серце у подарунок!».
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Цифровий хоровод
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Розмістіть навколо сірих клітинок з чорними крапками цифри від 1 до 8 так, щоб кожна з них в одному «хороводі» зустрічалась лише один раз.
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Січень-2015

Важливі дати лютого

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 2
(1 — Новий Рік, 7 — Різдво Христове)
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 11
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (6)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 159 годин

Лютий-2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 28
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 8
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 160 години
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6 — останній день подання до органу державної статистики:
9звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за
січень 2015 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 7 серпня 2013 р. № 239);
9звіту про кількість працівників, їхній якісний
склад та професійне навчання за формою
№ 6-ПВ (річна) за 2014 рік (за новою формою,
затвердженою наказом Держстату від 5 серпня
2014 р. № 224);
9звіту про кількість та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за формою № 9-ДС (річна) за 2014
рік (за новою формою, затвердженою наказом
Держстату від 5 серпня 2014 р. № 224).
14 — День Святого Валентина та усіх закоханих.
20 — День соціальної справедливості (встановлено Указом Президента України від 4 листопада 2011 р. № 1021/2011).
21 — Міжнародний день рідної мови (проголошено Генеральною конференцією ЮНЕСКО за
пропозицією держав – членів організації у листопаді 1999 р. на згадку про події на території сучасної Народної Республіки Бангладеш у 1952 р.,
коли було жорстоко придушено демонстрацію
протесту на захист рідної мови).
27 — останній день подання:
9до органу державної статистики:
— звіту про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці,
за формою № 1-ПВ (умови праці) (один раз на
два роки) за 2014 рік (за формою, затвердженою наказом Держкомстату від 7 серпня 2013 р.
№ 238).
— звіту про травматизм на виробництві, за
формою 7-тнв (річна) у 2014 році (за формою,
затвердженою наказом Держстату від 18 серпня
2014 р. № 242).
9 до відділення Фонду соціального захисту
інвалідів за місцем реєстрації підприємства, установи, організації:
— звіту про зайнятість і працевлаштування
інвалідів, за формою № 10-ПІ (річна) за 2014 рік
(за формою, затвердженою наказом Мінпраці від
10 лютого 2007 р. № 42).
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